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دلج 2)  ) تنس نآرق و  هاگدید  زا  8جاودزا 

باتک 8تاصخشم 

ـب لا ـ طم ـت  سر ــ 8هف

12ِءادْهَِْالا

میرک نآرق  لک  ظفاح  رّسفم و  یلعزخ  هّللا  تیآ  ترضح  هیدییأت  12نتم 

هّیرهم اب  طابترا  رد  طلغ  13رکفت 

نز فر  ـــ زا ط ه  ــ یر ــ هم ند  ــ 14یشخب

( با ـ تک ـل  ها  ) نا ــ ملسمر ــ یغ نا  ــ نز ا  ــ جاودزا ب م  ــــ 17کح

نا ـــ کر ــــ شم ا  ــــ جاودزا ب م  ـــــــ 18کح

ـه یناز یناز و  اب  جاودزا  19مکح 

ه ــ ثیبخ نانز  اب  جاودزا  م  ــ 20کح

م ـــ یتی نار  ـ تخد ا  ـــ جاودزا ب ـم  21کح

ناز ــ ینک اب  جاودزا  22مکح 

نآ ـم  یر ـ حت ـت  ّلع رادر و  ـ هو نا شـ ــ نز جاودزا بـا  ـم  23کح

نآ میر  ــ حت تّلع  يردامان و  جاودزا بـا  ـم  24کح

نآ میرحت  تّلع  مراحم و  اب  جاودزا  25مکح 

هویب نانز  اب  جاودزا  27مکح 

رفاک نانز  رجاهم و  نانز  اب  جاودزا  رما  رد  مهم  30تاروتسد 

هقلطم نانز  اب  32جاودزا 

نآر رد قـ جاودزا  رد  ـت  یدود ـ حم يا  ـ 32هتّلع

تّقوم 33جاودزا 

؟  تسا هد  ــ خ ش ــ سن ـت  قو ــ جاودزا م ـم  کح ـا  35یآ
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ـی عا ـ متجا ترور  کی ضـ تقوم  36جاودزا 

دو ــ شیم دراو  ـت  قو ــ جاودزا م ه بـر  ــ ییا ک ـ هدار ـ 37یا

تقوم جاودزا  و  لسار » »38

تایاور رد  یگراب  نز  یبلطعونت و  ندوب  38مومذم 

تاجوز 39ددعت 

ـت سا یعا  ـ متجا ترور  تا یـک ضـ ـ جوز دد  ـ 40عت

؟  ـت سیچ نار  ـــ سمه هرا  ــ برد ت  ــ لاد ــ زا ع رو  ـــ 43ظنم

ـت سا تا  ـ جوز دد  ـ عت طر  ــ ـت ش لاد ـــ 43ع

تاجوز ددعت  درو  رد مـ مزال  لاؤ  کی سـ هب  خسا  44پـ

ربمایپ تاجوز  دّدعت  هفسلف  زا  45ياهشوگ 

مدآ نادنزرف  47جاودزا 

میر نآر کـ رد قـ حا  ـ کن هملک  يرامآ  48گنهرف 

قشع هملک  يو  ـ غل ـه  شیر یسرر  49بـ

قشع 49فیرعت 

ق ـــ شع زا  ی  ــــ مّود ـف  یر ــ 50عت

50نآتّیهاموقشععوضومهبیهاگن

ـی نا ـــ حور ـی و  نا ـــ مسج ق  ــ 51شع

مالسلاهیلع یلع  ماما  ـش  یا ـ ین رد  نا  ـ فر ـق و عـ 51شع

نیجوز نیب  تّدوم  دوجو  تّیجوز و  نوماریپ  نآرق  52هاگدید 

رگیدکی هب  تبسن  نا  ـ نمؤ ت مـ ــ 53بحم

تا ـــ یاور رد  ق  ـــ شع ها  ــ گیا ـــ 54ج

مالسلاهیلع یلع  ما  ــ ما ها  ــ گد ــ ید زا  اورا  ــ ق ن ــ 55شع

قشع هرابرد  ییال  ثید طـ ـد حـ 56نچ

ییابطابط همالع  ظفاح و  راعشا  رد  ناسنا  يزاسدوخ  رد  تّبحم  قشع و  57شقن 
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قو ــ شعم بو  ـــ یع زا  ـت  لفغ رد  ـق  شع ءو  ــ را س ـــ 57ثآ

توهش اب  قشع  58قرف 

سو ق و هـ ــ شع نا  ـ یم قر  ـــ ـی ف سرر ــ 59ب

یسنجتوهش قشعهلأسماب و  مالساتفلاخم  ماهتا  60یسررب 

هلآوهیلعهللایلص مرکالوسر  تدابع  رد  قشع  61هاگیاج 

ت ــــــ فع ق و  ــــــ شع ه  ــــ 61طبار

عا ــ متجا رد  ت  ــ بحم ق و  ـــ شع يور  ـــــ 62ین

ت ــ ّبحم ق و  ـــ شع ب  ــ تکم ع ،  ــ 63یشت

نآ راثآ  ناسنا و  یگدنز  رد  قشع  63شقن 

ـی عقاو نا  ـ قشا يا عـ ــ هنا ــ 65تساد

هلآوهیلعهللایلص مرکا  ربمایپ  هب  عیبر  نبدعس  قشع  66ناتساد 

مالسلاهیلع یلع  ماما  هب  رامت  مثیم  مانب  لماک  یقشاع  67ناتساد 

مالسلاهیلع یلع  ماما  هتخابلد  قشاع و  نآ  تیّکِسنبا  68ناتساد 

مالسلاهیلع ـت  یبلها ند بـه  ــ یزرو ق  ــ شع نا  ـــ 68تساد

ذخآم عبانم و  69تسرهف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  70هرابرد 
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دلج 2)  ) تنس نآرق و  هاگدید  زا  جاودزا 

باتک تاصخشم 

1337 دمحم - ، ینوتسیب  هسانشرس : 
ینوتـسیب دمحم  تراظن  اب  / Marriage in Quran and Tradition تنـس  نآرق و  هاگدـید  زا  جاودزا  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

يدورامرگيدسا  هللادسا  یسانشراک  يراکمهاب و  یمسقم  اضریلع  يرون  هرهز  یهللادمح  الیل  قیقحت  هورگ 
.1384 ناوج ،  نایب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
. مس  11×17 ؛  417 ص يرهاظ :  تاصخشم 

نآرق  اب  سنا  شور  ياهباتک  يرس   : ... تسورف
964-8399-38-7 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
 . مالسا  ) ییوشانز عوضوم : 

1357 الیل - ، یهللادمح  هدوزفا :  هسانش 
هرهز  يرون  هدوزفا :  هسانش 

اضریلع یمسقم  هدوزفا :  هسانش 
1340 هللادسا - ،  يدورامرگيدسا  هدوزفا :  هسانش 

4 فلا BP230/17/ب9 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/4831 ییوید :  يدنب  هدر 

م15486-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ـب لا ـ طم ـت  سر ــ هف

ـه حفص عو  ـ ضوم
5 ••• میرک  نآرق  لک  ظفاح  رّسفم و  ـی  لعز هّللا خـ تیآ  تر  ـ ضح هید  ـ ییأ ــ نتم ت

7 ••• هّیرهم  اب  طابترا  رد  طلغ  ر  ــ کفت
9 ••• نز  فر  ـــ زا ط ه  ــ یرهم ند  ــــــ یشخب

20( ••• باتکلها   ) ناملسمریغنانز اب  جاودزا  مکح 
24 ••• نا  ــ کرشم اب  جاودزا  م  ــ کح

29 ••• هیناز  ی و  ــ ناز اب  جاودزا  مکح 
33 ••• هثیبخ  نانز  اب  جاودزا  م  ــ کح

37 ••• ـم  یتی نارتخد  اب  جاودزا  مکح 
39 ••• ناز  ـ ینک ا  ــ جاودزا ب م  ــ کح

(215)
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ـب لا ـ طم ـت  سر ــ هف
ـه حفص عو  ـ ضوم

45 ••• نآ  م  ـــ یرحت ّتلع  رادرهوش و  نانز  اب  جاودزا  م  ـــ کح
48 ••• نآ  م  ـــ یرحت ـت  ّلع يردا و  ـــ مان اب  جاودزا  م  ـــ کح

51 ••• نآ  میرحت  ّتلع  نامز و  کی  رد  رهاوخ  ود  اب  جاودزا  مکح 
53 ••• نآ  ـم  یرحت ت  ـــ ّلع مرا و  ــ حم اب  جاودزا  م  ـــــ کح

60 ••• هو  ــــــــ یب نا  ــــ نز ا  ـــ جاودزا ب م  ــــــ کح
70 ••• رفاک  نانز  رجاهم و  نانز  اب  جاودزا  رما  رد  مهم  تاروتسد 

76 ••• هقلطم  نانز  اب  جاودزا 
79 ••• نآر  ــــــ رد ق جاودزا  رد  ت  ــ یدودحم يا  ــ هّتلع

(216)
ـب لا ـ طم ـت  سر ــ هف

ـه حفص عو  ـ ضوم
83 ••• ّتقومجاودزا 

89 ؟  ••• تسا  هدش  خسن  ت  ـــ قوم جاودزا  م  ــ کح ایآ 
92 ••• ی  ــ عامتجا ترور  ـــ کی ض ت  ــ قوم جاودزا 
95 ••• دو  ــ شیم ت  ــ قوم جاودزا  رب  هک  ی  ــ یاهداریا

100 ••• ت  ــــــ قو ـــــ جاودزا م و  ل » ـــــ سار »
102 ••• تایاور  رد  یگراب  نز  یبلطعونت و  ندوب  مومذم 

106 ••• تاجوز  ددعت 
109 ••• تسا  یعامتجا  ترور  کی ضـ تاجوز  دد  ــ عت

(217)
ـب لا ـ طم ـت  سر ــ هف

ـه حفص عو  ـ ضوم
118 ؟  ••• تسیچ  نارسمه  هرابرد  تلادع  زا  رو  ــ ظنم

119 ••• ت  ــ سا تا  ـــ جوز دد  ــ عت طرش  ت  ــ لادع
122 ••• تاجوز  ددعت  دروم  رد  مزال  لاؤس  کی  هب  خساپ 

126 ••• ربمایپ  تاجوز  دّد  ـ عت ه  ــ فسلف زا  ياه  ــ شوگ
136 ••• مدآ  ناد  ـــــــــــ نزر ـــــ جاودزا ف

139 ••• میرک  نآرق  رد  حاکن  هملک  يرا  ـ مآ گ  ــ نهرف
141 ••• قشع  ه  ــــ ملک يو  ــ غل ه  ــ شیر ی  ـــ سررب

142 ••• ق  ـــــــــــ شع ف  ـــــ یرعت
(218)
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ـب لا ـ طم ـت  سر ــ هف
ـه حفص عو  ـ ضوم

143 ••• ق  ـــ شع زا  ی  ــ مّود ف  ــ یر ـــ عت
143 ••• نآ  ّتیهام  قشع و  عوضوم  هب  یهاگن 
145 ••• قشع  ّتیهام  هرابرد  فلتخم  تایرظن 

147 ••• ی  ـــ ناحور ی و  ــ نامسج ق  ــ شع
149 ••• مالسلاهیلع  یلعماماشیاینردنافرعوقشع 

151 ••• نیجوز  نیب  تّدوم  دوجو  ّتیجوز و  نوماریپ  نآرق  هاگدید 
155 ••• ر  ـــ گیدکی هب  تبسن  نانمؤم  تبحم 

159 ••• تا  ــــ یاور رد  ق  ــ شع ها  ــ گیاج
(219)

ـب لا ـ طم ـت  سر ــ هف
ـه حفص عو  ـ ضوم

162 ••• مالسلاهیلع  یلع  ماما  ها  ـــ گدید زا  اوران  قشع 
165 ••• قشع  هرابرد  ییال  ــ ثید ط ــ د ح ــ نچ

167 ••• ییابطابط  همالع  ظفاح و  راعشا  رد  ناسنا  يزاسدوخ  رد  ّتبحم  قشع و  شقن 
170 ••• قوشعم  بویع  زا  تلفغ  رد  قشع  ءوس  راثآ 

173 ••• تو  ــــــ هش ا  ـــ ق ب ـــ شع قر  ـــ ف
174 ••• سوه  ق و  ــ شع نا  ــ یم قرف  ی  ــ سررب

180 ••• یسنج  توهش  ق و  ــ شع هلأسم  ا  ــ مال ب ــ سا ت  ــ فلاخم ما  ــ هتا ی  ــ سررب
181 ••• هلآوهیلعهللایلص  مرکالوسر  تدابعرد  قشعهاگیاج 

182 ••• ت  ـــــــــ فع ق و  ـــ شع ه  ـــ طبار
(220)

ـب لا ـ طم ـت  سر ــ هف
ـه حفص عو  ـ ضوم

186 ••• عا  ــــ متجا رد  ت  ـــ بحم ق و  ـــ شع يور  ــــ ین
189 ••• ت  ــــــ ّبحم ق و  ـــ شع ب  ـــ تکم ع ،  ـــــ یشت

192 ••• نآ  را  ـــ ثآ نا و  ـــ سنا یگدنز  رد  ق  ــ شع ش  ــ قن
198 ••• ی  ـــــ عقاو نا  ـــــ قشاع يا  ـــ هنا ــــ تساد

202 ••• هلآوهیلعهللایلص  مرکا  ربمایپ  هب  ع  ــ یبر نبدعس  قشع  نا  ــ تساد
206 ••• مالسلاهیلع  یلع  ماما  هب  رامت  مثیم  مانب  لماک  یقشاعناتساد 
208 ••• مالسلاهیلع  یلع  ماماهتخابلد  قشاعنآ و  تیکسنباناتساد 

210 ••• مالسلاهیلع  ت  ـــ یبلها ند بـه  ــ یزرو ق  ــ شع نا  ــ تساد
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(221)
ـ  1337 دمحم ، ینوتسیب ،

Marriage in Quran  = ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  ( ینامسآ دنویپ   ) جاودزا
 ، یهللادمح الیل  قیقحت  هورگ  ینوتسیبدمحم ؛ تراظناب  / and tradition

 . 1384 ناوج ، نایب  نارهت : يدورامرگ --.  يدساهّللادسا  یسانشراک  يراکمه و  اب  یمسقماضریلع ؛  يرون ، هرهز 
( نآرق اب  سنا  شور  ياهباتک  يرس   .-- ) 11x17 س م 417 ص ؛.

ISBN: 964-8399-38-7
. سیونریزتروصهب همانباتک  اپیف . تاعالطا  ساسا  رب  یسیونتسر  ـ هف

. هرهز يرون ، ب .  -. 1357 الیل ، یهللادمح ، فلا . مالسا .)  ) ییوشانز .1
. ناونع ه .  هّللادسا 1340 .-  يدورامرگ ، يدسا  د . اضریلع . یمسقم ، ج .

BP 4831/297 230 فلا 9ب/17 / 4
84م ناریا 15486 ـ  یلم  هنا  ــ خباتک

دلج 1)  ) ـت ّنس نآر و  ها قـ ـ گد ـ ید زا  ینا ) ـ مسآ ـد  نو ـ یپ  ) جاودزا ناونع :
یهزرسهمطاف ، يرکاشالیهس : ییارآهحفص پیات و  يراتساریو و  ی  ــــ نو ــــــ تسیب د  ــــــ ّمحم ر  ـــــــ تکد ـف : لؤ ــــ م

نا ــــــ یمیر ــــ هّللاحور ک ه : ـــ نا ــ یار ی و  ــــــــ نف رو  ــــــ ما یمسقماضریلع  ، یناخيرونهرهز ، یهللادمحالیل : قیقحتهورگ
شرا ــــ گن زادر  ــــ ـه پ نا ـ یار تکر  شـ یفا : ـــ حص پا و  ــــ يدا چ ـــــــ ر ه ـــــ بکا ی  ـــــ لع ی : ـــ یار ــ جا ر  ــ ید ــ م
ه ـــــــــــــــــــــــــ خسن  3000 نا : ــــــ گرا ــــــــــ مش لا 1384  سـ لوا ،  پا : ـــــــ خ چ ــ یرا ــ ت و ت ــ بو ــ ن
ISBN: 964  - 964  - ک:8399-38-7 ــــــــــ ا ب ـــــــ ناو ش ــ نا ج ــــــ یب تارا  ــــــ شتنا ر : ــــــــــــ شا ــــ ن
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دحاو 4 فکمه ـ  هقبط  هرامش 353 ـ  نیزنب ـ ) پمپ  يوربور   ) مهن متشه و  ناتسلگنیب  نارادساپ ـ  نابایخ  نارهت ـ  یناشن :

E_mail : dr_ bistooni@tafsirejavan.com 2258962609121085322ـ: سکفلت
(222)

ـ  1337 دمحم ، ینوتسیب ،
Marriage in Quran  = ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  ( ینامسآ دنویپ   ) جاودزا

 ، یهللادمح الیل  قیقحت  هورگ  ینوتسیبدمحم ؛ تراظناب  / and tradition
 . 1384 ناوج ، نایب  نارهت : يدورامرگ --.  يدساهّللادسا  یسانشراک  يراکمه و  اب  یمسقماضریلع ؛  يرون ، هرهز 

( نآرق اب  سنا  شور  ياهباتک  يرس   .-- ) 11x17 س م 417 ص ؛.
ISBN: 964-8399-38-7

. سیونریزتروصهب همانباتک  اپیف . تاعالطا  ساسا  رب  یسیونتسر  ـ هف
. هرهز يرون ، ب .  -. 1357 الیل ، یهللادمح ، فلا . مالسا .)  ) ییوشانز .1
. ناونع ه .  هّللادسا 1340 .-  يدورامرگ ، يدسا  د . اضریلع . یمسقم ، ج .

BP 4831/297 230 فلا 9ب/17 / 4
84م ناریا 15486 ـ  یلم  هنا  ــ خباتک
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دلج 2)  ) ـت ّنس نآر و  ها قـ ـ گد ـ ید زا  ینا ) ـ مسآ ـد  نو ـ یپ  ) جاودزا ناونع :
یهزرسهمطاف ، يرکاشالیهس : ییارآهحفص پیات و  يراتساریو و  ی  ــــ نو ــــــ تسیب د  ــــــ ّمحم ر  ـــــــ تکد ـف : لؤ ــــ م

نا ــــــ یمیر ــــ هّللاحور ک ه : ـــ نا ــ یار ی و  ــــــــ نف رو  ــــــ ما یمسقماضریلع  ، یناخيرونهرهز ، یهللادمحالیل : قیقحتهورگ
شرا ــــ گن زادر  ــــ ـه پ نا ـ یار تکر  شـ یفا : ـــ حص پا و  ــــ يدا چ ـــــــ ر ه ـــــ بکا ی  ـــــ لع ی : ـــ یار ــ جا ر  ــ ید ــ م
ه ـــــــــــــــــــــــــ خسن  3000 نا : ــــــ گرا ــــــــــ مش لا 1384  سـ لوا ،  پا : ـــــــ خ چ ــ یرا ــ ت و ت ــ بو ــ ن
ISBN: 964  - 964  - ک:8399-38-7 ــــــــــ ا ب ـــــــ ناو ش ــ نا ج ــــــ یب تارا  ــــــ شتنا ر : ــــــــــــ شا ــــ ن

. تسا عنامالب  ناوج  ریسفت  ینآرق  هسسؤم  زا  یبتک  زوجم  ذخا  اب  باتک ، نیا  زا  پاچ  يرادر و  ـ بهخسن ـه  نوگره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دحاو 4 فکمه ـ  هقبط  هرامش 353 ـ  نیزنب ـ ) پمپ  يوربور   ) مهن متشه و  ناتسلگنیب  نارادساپ ـ  نابایخ  نارهت ـ  یناشن :
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(223)

ِءادْهِْالَا

ٍدَّمَُحم انِِّیبَن  َو  انِدِّیَس  یِلا 
انالْوَم یِلا  َو  َنیِّیبَّنلا  ِمَتاخ  َو  ِهّللا  ِلوُسَر 

ِۀَعِْضب یِلا  َو  َنینِمْؤُْملا  ِریمَا  ٍِّیلَع  َنیدِّحَوُْملا  َیلْوَم  َو 
ْيَدِّیَس یِلا  َو  َنیَملاْعلا  ِءاِسن  ِةَدِّیَس  ِِهْبلَق  ِۀَجَْهب  َو  یفَطْصُْملا 

ِۀَعْسِّتلا ِۀَِّمئالا  َیِلا  َو  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِْنیَْطبِسلا ، ِۀَّنَْجلا ، ِلْهَا  ِبابَش 
ِمُولُع ِثِراو  َو  َنیضَرالا  ِیف  ِهّللا  ِۀَّیَِقب  امَّیِس  ِْنیَسُْحلا  ِْدلُو  ْنِم  َنیمَّرَکُْملا  َنیموُصْعَْملا 

 ، ِنیّدلا ِِملاعَم  َو  ِِضئارَْفلا  ِءایْحِِال  ِرِخَّدُْملا  َو  ِۀَمَلَّظلاِِرباد  ِعْطَِقل  ِّدَعُْملا  َنیلَسْرُْملا ، َو  ِءاِیْبنالا 
َّزِعُم ایَف  َفیرَّشلا  ُهَجَرَف  یلاعَت  ُهّللا  َلَّجَع  ِنامَّزلا  َو  ِرْصَْعلا  ِبِحاص  ِنَسَْحلاِْنبِۀَّجُْحلا 

انَّسَمْدَقِءامَّسلاَوِضْرالاَْنَیبُلِصَّتُْملاُبَبَّسلااَهُّیَاِءادْعالاَلِذُمایَوَءاِیلْوالا
ـٍۀ َعاِضِبب ـا  ْنئِج َو  َک  ـــ ِقاِرف َو  َک  ـــ ِتَْبیَغ یف  َّر  ـــ ُّضلا اَنَلْهَا  َو 

َو َکِّنَم  ْنِم  َْلیَْکلا  اََنل  ِفْوَاَف  َِکتَّبَحَم  َو  َِکئالِو  ْنِم  ٍةاجُْزم 
َْکنِم ٍۀَمْحَر  ِةَرْظَِنب  اْنیَلَع  ْقَّدَصَت  َو  َِکلْضَف 

َنینِسْحُْملا َنِم  َکیَرن  ّانِا 
(4)

میرک نآرق  لک  ظفاح  رّسفم و  یلعزخ  هّللا  تیآ  ترضح  هیدییأت  نتم 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
یتعنـص و لئاسو  اب  دـننآ . ناهاوخ  نارود  نآ  مدرم  هک  دـیآیم  دـیدپ  ون  ون  ییاههتـساوخ  نامز  رتسب  رد  ینعی  تسا  ینابز  ار  یناـمز  ره 
نوگانوگ و ياهنامرآ  يرگید  رد  کیره  يراذـگرثا  اهندـمت و  فالتخا  اب  زورما  دوشیم و  فعاضم  اههتـساوخ  هقباسیب  ياههناسر 
ار تمدـخ  رمک  اـت  تسا  ضرف  اـهراجنه  نیا  ربارب  رد  هتخاـسدوخ  زوسلد  دارفا  نارود و  نارکفتم  رب  دـباییم  روهظ  عوـنتم  ياههتـساوخ 
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ار ناوج  لسن  نایم  نیا  رد  شنازیملا . اب  ییابطابط  همالع  شریدغلا و  اب  ینیما  همالع  هک  هنوگنامه  دـننک  رپ  ار  ألخ  نیا  دـندنبب و  مکحم 
هـسسؤم هریدم  تئیه  سیئر  ینوتـسیب  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج  داد . دشر  دـناشن و  نارگـشهوژپ  نیا  هرفـس  رـس  رب  تفرگ و  تسد  دـیاب 

ینایب هداس و  ینابز  اب  ار  نارسفم  دنمشزرا  راثآ  هتفرگ و  هدهعب  ار  راک  نیا  یهلا  لضف  هب  ناوج  ریسفت  ینآرق 
(5)

رد ار  عباـنم  هک  یعوـضوم  رد  یباـتک  نتـشون  هب  ار  ناـنآ  نیا  رب  هوـالع  هداد  رارق  ناوـج  لـسن  راـیتخا  رد  تادـیقعت  زا  هتـساریپ  نـیریش ،
باجعا و ناشراثآ  ندوب  دنمفده  راکتـشپ و  راک و  زا  میتشاد ، یهاتوک  رادید  روکذـم  هسـسؤم  زا  دـنکیم . توعد  هداد  رارق  ناشرایتخا 
زا مه  يریـسفتریغ  لحارم  رد  هکنآ  دـیما  هب  مراتـساوخ . ناشیارب  ینوزفا  قیفوت  رتشیب و  هضاـفا  ناـنم  دـنوادخ  زا  دـش ، روهلعـش  منیـسحت 

. دوش هداشگ  ناشیورب  یعیسو  ياهرد  یمالسا  فراعم 
 . نیملاعلا بر  نیمآ 

یناثلاعیبر 1425  21
دادرخ 1383  21

یلعزخ مساقلاو  ـ با
(6)

هّیرهم اب  طابترا  رد  طلغ  رکفت 

ندرب و الاب  يارب  یهیجوت  دوخ  تسا و  هداتفا  اـج  هعماـج  رد  هنافـسأتم  هتفرگ ،  یـسک  هچ  هداد و  یـسک  هچ  ار  رهم  هک :  طـلغ  رکفت  نیا 
جوز هک  تسا  يرادشه  دشابیم و  طلغ  رکف  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  دش  رکذ  هک  یتایاور  تسا ،  هدـیدرگ  هیرهم  تخادرپ  زا  ندز  زابرس 
یلام ناوت  هب  هجوت  دیاب  مه  هجوز  دنادب و  هیرهم  تخادرپ  هب  مزلم  ار  دوخ  هدومن و  دوخ  یلام  ناوت  هب  هجوت  دـیاب  ییوشانز  نامیپ  ماگنه 

رهم يدایز  نیمه  یگداوناخ  تافالتخا  اهعازن و  زا  يرایـسب  اسب  هچ  دشخبب .  ادعب  ار  نآ  ای  دشاب و  هتـشاد  جوز  فرط  زا  رهم  تخادرپ  و 
اب دـننکیم  شالت  یهاگ  تسا و  نادرم  يارب  یحور  راشف  کی  رهم  ینیگنـس  یفرط  زا  هتفر و  الاب  ناـنز  عقوت  حطـس  یفرط  زا  هک  تسا ، 
 ، هدـش هدرمـش  یلام  يواعد  رهوش  نز و  تافالتخا  لـلع  زا  یکی  هداوناـخ  تشهب  باـتک  رد  دـننک .  رارف  نآ  تخادرپ  زا  لـیحلافیاطل 

هیرهم ًالثم  هکنانچ 
(7  ) جاودزا

هک دیامن  یـضار  ار  نز  ات  دنک  تسرد  یثحب  رج و  دریگب و  ياهناهب  زور  ره  هتـشگ و  نامیـشپ  رهوش  دشاب و  هدش  نیعم  نز  يارب  يدایز 
(1  . ) دریگن ای  دنک  مک  يوحن  هب  ار  دوخ  هیرهم 

هدـمآ تسد  هب  تاـقیقحت  رد  هک  يروطناـمه  ددرگیمهداوناـخ ، نوناـک  ندـش  ندیـشاپ  مه  زا  هبرجنم  تاـفالتخا  نـیا  هنافـسأتم  یهاـگ 
 : میناوخیم

يراتفردـب و و  رهم ) و   ) قافنا كرت  ای  نآ  هدـمع  تلع  ددـنویپیم و  عوقو  هب  درم  لـیامت  لـیلد  هب  اـی  نز و  ياـضاقت  ببـس  هب  اـی  قـالط 
هدنورپ دادعت 18380  لاس 1371  رد  یقالخا .  قفاوت  نتـشادن  رهوش و  زا  نز  نیکمت  مدـع  ای  تسا و  جوز  يوس  زا  یقـالخا  يراـجنهان 

هب رجنم  هک  دوب  حرطم  صاخ  یندم  ياههاگداد  رد  قالط  هب  رجنم 
 . هحفص 362 دلج 1 ،  يوفطصم ،  داوج  دّیس  ـر  تکد ه  ــ تشو ــ ن هداونا ،  ــ تشهب خ - 1

جاودزا ( 8)
(1  . ) د ــ ناهداد م  ــ کح هدر و  ــ یگد ک ــ یسر قالط  تساوخرد  دروم  هب 3449  زین  لقتسم  ياههاگداد  هدیدرگ و  مکح  رودص 
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هتـشادن ار  نآ  تخادرپ  ناوت  یلیلد  ره  هب  هچناـنچ  رگا  دنززابرـسنآتخادرپ . زادـناوتیمنرهوش  داـیزهچ ، دـشابمکهچ و  رهم  لاـحرههب 
ـه یدأ يار تـ بـ  : ) تسا هدروآ  یندم  نوناق  ( 1083  ) هدام رد  هک  روطنامه  دیامن ،  تخادرپ  یطـسق  تروص  هب  دناوتیم  قفاوت  قبط  دشاب ، 

(2 ( . ) داد رارق  یطاسقا  ای  تدم  ناوتیم  رهم  زا  یتمسق  ای  مامت 

نز فر  ـــ زا ط ه  ــ یر ــ هم ند  ــ یشخب

تبحم و قشع و  تسا ،  مکاح  یئوشانز  هداوناخ و  تعیبط و  ماظن  رب  هچنآ 
. رصاعم هشیدناوشناد  یگنهرفهسسؤم   : 75 هحفص ، 12 هرامش نز ،) قوقح  ) همانلصفدقن باتک  - 1

 . هحفص 238 هداوناخ ،  قوقح  یهقف  یسررب  - 2
(9  ) جاودزا

تبون هاگ  نآ  تفر ،  نایم  زا  قـالخا  تبحم و  تشاذـگ و  يدرـس  هب  ور  یئوشاـنز  یعاـمتجا و  يدرف و  طـباور  رگا  دـشابیم و  قـالخا 
هک يروطنامه  رهوش  نز و  دش ،  لسوتم  دروآ و  ور  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  ياهلیسو  نیرخآ  نوناق  دنیـشنب .  تواضق  هب  هک  دوشیم  نوناق 

دقع طیارش  زا  رهم  دنیامن .  يوریپ  ءاقب  زمر  نیا  زا  رخآ  ات  تسا  هتـسیاش  دنتـشادرب ،  ار  جاودزا  سدقم  دنویپ  مدق  نیلوا  هقالع  قشع و  اب 
 . درادن يدام  دُعب  رهم  نیاربانب  تسا .  زیمآتبحم  نیریش و  یگدنز  کی  زاغآ  يارب  یگدامآ  مالعا  هیده و  ناونع  هب  رتشیب  هکلب  تسین ، 
زا رهم  تخادرپ  رب  هک  روطنامه  ینید  گـنهرف  رد  دـنکیم .  ادـیپ  رارمتـسا  رهوش  هب  نز  فرط  زا  رهم  ندیـشخب  اـب  نیریـش  یگدـنز  نیا 
نآ تسا .  هدیدرگ  هیصوت  نز  فرط  زا  رهم  ندیشخب  هب  مه  رگید  فرط  زا  هدش  دیکأت  شرافس و  اضاقت  تروص  رد  نز  هب  رهوش  فرط 

تشذگ و حور  ندومن  مکاح  تهج  هب  تبرق و  دصق  هب  یبلق و  لیم  تیاضر و  اب  مه 
جاودزا ( 10)

 . يدام ياههیاریپ  زا  یگدنز  ندو  ـ من ـه  تسراو یئو و  ـ شا ـ نز یناگدنز  رد  يراکادف 
ار شاهیرهم  هک  ینز  ره  دومرف :  هلآوهیلعهللایلـص  مرکاربمایپ  دشخبب . دناوتیم  دـشاب ، لیام  هک  ار  رهم  زا  رادـقم  ره  ای  رهم  همه  رگا  نز 
ای دـش  لاؤس  دـسیونیم .  شیارب  هدـنب  کی  ندرک  دازآ  باوث  يرانیدره ،  ياج  هب  دـنوادخ  دـشخبب ،  شرهوش  هب  ندـش  رتسبمه  زا  لبق 

(1  . ) تسا تفلا  تدوم و  هناشن  نیا  دومرف :  ترضح  روطچ ؟  دیشخب  لوخد  زا  دعب  رگا  هّللا  لوسر 
دقع زا  دـعب  نمؤم  درم  ًالومعم  نآ .  زا  دـعب  ندـشرتسبمه و  زا  لبق  هیرهم  ندیـشخب  نیب  تسا  توافت  دوشیم ،  هظحالم  ثیدـح  نیا  رد 

رب دراو  لماک  نانیمطااب  دیاش  دراد و  بارطضا  عون  کی  دشابیم و  شرسمه  هیرهم  ینعی  نید  تخادرپ  نارگن 
 . هحفص 81 ـد 15 ،  لج لئاسو ،  ـ لا كرد  ـ تسم - 1

(11  ) جاودزا
دازآ باوث  عقاو  رد  دومن ،  اـهر  ـن  ید ـن  یا زا  ار  شر  ـ هو ـ ـش دـشخبن و  ار  دوخ  رهم  نز  رگا  عـقوم  نیا  رد  دوـشن ،  یئو  ـ ـشا ـ نز ی  ــ گد ــ نز

 . تسا هدرب  ار  هدنب  ندرک 
رتخد مالـسلااهیلع  همطاف  اب  تمایقرد  ار  اهنآ  تسا و  هتـشادرب  نانز  زا  هتـسد  هس  زا  ار  ربق  باذـع  دـنوادخ ،  دومرف :  مالـسلاهیلع  موصعم 

 . دیامنیم روشحم  هلآوهیلعهللایلص  مرکاربمایپ 
رهم هک  ییاهنز  3 ـ  دـننک .  ربص  دوخ  رهوش  راـتفر  قلخ و  ءوس  رب  هک  ییاـهنز  2 ـ  دـننک .  ربص  دوخ  رهوش  تریغ  رب  هک  ییاـهنز  1 ـ 
یلاس تدابع  ـا  هنآ زا  ـک  یر يارب هـ ـد  سیو ـ نیم د و  ــ نکیم ءاطع  دیهش  راز  ــ باو ه ــ ا ث ــ هنآ زا  ک  ــ یر ــ رب ه دنوادخ  دنـشخبب .  ار  دوخ 

(1  . ) ار
نیریش ار  اهنز  رهم  هک  تسا  هدش  هیصوت  هک  نآ  زا  سپ  ءاسن  هروس  هیآ 4  رد 
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 . هحفص 37 دلج 15 ،  هعیشلا ،  لئاسو  - 1
جاودزا ( 12)

هب ار  دوخ  رهم  رطاخبیط  زا  نانز  رگا  سپ  ائیآرَم . » ائآینَه  ُهُولُکَف  اسْفَن  ُْهنِم  ٍءْیَش  ْنَع  ْمَُکل  َْنبِط  ْنِاَف   : » هدومرف دیهدب ،  اهنآ  هب  تبغر  اب  و 
 . اراوگ راگزاس و  ار  نآ  دیروخب  سپ  دندیشخب  امش 

دوخ رهم  ندیشخب  رب  اهنآ  یبلق  تیاضر  رب  هراشا  دشابیم ،  دوخ  رهم  ندیشخب  رب  نانز  ینمض  قیوشت  عون  کی  هکنیا  رب  هوالع  قوف  هیآ 
قوف هیآ  لیذ  رد  هر )  ) ییابطابطهمالع دـشابهعدخ . رکمیتح و  رابجا و  هارکايور و  زادـیابن  نآزایتمـسق  ای  رهم  ندیـشخب  ینعی  تسا ، 

مه دوب و  مکح  لصا  رب  لمتـشم  هک  تسا  لبق  هلمج  دـیکأت  مه  دومن ،  طورـشم  نز  سفن  بیط  هب  ار  هیرهم  رد  فرـصت   : » تسا هدومرف 
هن تسا ،  لـالح  زیاـج و  نآ  ندروـخ  هک  تسا  نیا  دـیروخب ،  ینعم  ینعی  یفیلکت .  هن  تسا  یفـصو  مکح  دـیروخب »  » مکح دـنامهفیم 

هب ءانه  هدام  تسا و  ءانه )  ) هدام زا  هبشم  تفص  ائینه )  ) هملک تسا .  بجاو  رسمه  لام  ندروخ  دنامهفب  دهاوخب  هکنیا 
(13  ) جاودزا

(1 « . ) تسا عبط  لوبق  ینعم  هب  زین  اذغ و  ندش  مضه  ناسآ  ینعم 
 . دیروخب اراوگ  اب  دیشخب ،  ار  دوخ  رهم  زا  یتمسق  رگا  دناهدومرف ،  هتفرگ و  هِضَْعب ) ْنِم   ) قوف هیآ  رد  ار  ْهنِم )  ) هملک نیرـسفم  زا  یهورگ 

ینعی رهم ،  نایب  زا  دناه ،  ــ تفر ــ سنج گ ار  ْهنِم )  ) هملک نیرسفم  رثکا  اما  ( 2  . ) دشخبب ار  دوخ  رهم  نز  هک  دناهدومن  هدافتسا  بلطم  نیا  زا 
(3  . ) دشابیمن ه ) ــ ِضَْعب ِمـْن   ) دیروخب و اراوگ  ندیشخب ،  يزیچ  امش  هب  رهم  نآ  زارگا 

( . یسرا همجر فـ ــ ت  ) ه 269 ــ حفص د 4 ،  ــ لج ناز ،  ــ یملا ر  ــ یسفت ( : 1 - ) 1
 . هحفص 282 دلج 3 ،  امنهر ،  ریسفت  ( : 2 - ) 2

 . ه 296 ـــ حفص د 1 ،  ــ لج ز ،  ــ یجولا ر  ــ یسفت هحفص 324 و  دلج 3 ،  قئاقدلارتک ،  ریسفت  هحفص 109 و  دلج 3 ،  نایتبلا ،  ریسفت  ( : 3 - ) 3
جاودزا ( 14)

ی ــ تیدود ــ حم د و  ــ ـشخبب ار  نآ  زا  یتمـسق  ای  رهم  مامت  دناوتیم  سپ  دشابیم ،  دوخ  رهم  مامت  کلام  نز  هکنیا  باب  زا  دـسریم  رظن  هب 
 . دشابیم لو  ـ بق درو  رتشیب مـ تسا  مود  لو  ــ ه ق ـــ ر ک ــ ثکا لوق  سپ  دشاب .  ه  ــ تشاد ــ ن

اب ( 1 « ) ائیآرَم ائآینَه  ُهُولُکَف  اـسْفَن  ُْهنِم  ٍءْیَـش  ْنَع  ْمَُکل  َْنبِط  ْنِاَـف  ًۀَـلِْحن  َّنِِهتاقُدَـص  َءآاـسِّنلا  اُوتاَو   » هیرهم هب  طوبرم  تاـیآ  زا  هاـتوک  تاـکن 
 : دوشیم هراشا  اهنآ  هب  ًالیذ  هک  دشابیم  يرادربهرهب  لباق  قوف  هفیرش  هیآ  زا  دنچ  یتاکن  امنهار  ریسفت  زا  هدافتسا 

و) ــ تآو  . ) نا ــ نز ه  ــــ یر ــ هم ـت  خادر ـــ بو پ ــــ جو 1 ـ 
( َّنِِهتاقُدَص  . ) د ــ نشا ــ بیم شیو  ــ ـر خ هم کلام  نانز  2 ـ 
( َّنِِهتاقُدَص  . ) هداو ـ ناخ ما  ــ ظن رد  نانز  یلام  لالقتسا  3 ـ 

 . ءاسن  / 4 ( : 1 - ) 1
(15  ) جاودزا

( َّنِِهتاقُدَص َءآاسِّنلا  اُوتاَو   . ) نار ـ گید هب  هن  نز  ِدوخ  هب  ـه  یر ـ هم تخادرپ  موزل  4 ـ 
( ًۀَلِْحن َّنِِهتاقُدَص   . ) تسا نز  يار  ــ ياه ب ـ ید ـــ ه ه ـــ یر ـــ هم 5 ـ 

( ًۀَلِْحن َّنِِهتاقُدَص   . ) ضوع نودب  تسا  ياه  ـ ید ــ ه ه ــ یر ـــ هم 6 ـ 
( ًۀَلِْحن َّنِِهتاقُدَص   . ) دوش تخادرپ  نز  هب  نیر  ـ یش تنم و  نود  ـد بـ یا هیرهم بـ 7 ـ 

( َّنِِهتاقُدَص َءآاسِّنلا  اُوتاَو   . ) رهوش طسوت  رهم  سبح  زا  عنم  8 ـ 
( اسْفَن ُْهنِم  ٍءْیَش  ْنَع  ْمَُکل  َْنبِط  ْنِاَف   . ) د ــ شخبب ار  دو  ــ هیرهم خ دناوتیم  نز  9 ـ 
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( اسْفَن  . ) دشاب سفن  بیط  اب  دیاب  نز  فرط  زا  رهم  ششخب  10 ـ 
ا) ــ سْفَن ُْهنِم  ٍءْیَش  ْنَع  ْمَُکل  َْنبِط  ْنِاَف   . ) اهنآ تیاضر  نودب  نانز  رهم  رد  نادرم  فرصت  تمرح  11 ـ 

( ائیآرَم ائآینَه  . ) دشخبب ار  نآ  هک  یتروص  رد  رهوش  يارب  نز  رهم  ندروخ  ندوب  اراوگ  لالح و  12 ـ 
جاودزا ( 16)

َّن) ـ ِِهتا ــ قُد ــ َص  . ) حا ـــ کن د  ــ قع رد  ه  ـــ یر ـــ هم ن  ـــ ییعت 13 ـ 
ا) ـــــــــــــ سْفَن  . ) نز تیاضر  تروص  رد  تسا ،  نز  ییاراد  زا  هدافتسا  هب  زاجم  رهوش  14 ـ 

 . نز تیا  ـــ ضر نود  ـــ وا ب هیر  ـ هم رد  نز  ی  ــ لو فرصت  15 ـ 
ْنَا َو  ِحاکِّنلا  ُةَدـْقُع  ِهِدَِـیب  يذَّلا  اَوُفْعَی  َْوا  َنوُفْعَی  ْنَا  ِّالا  ُْمتْـضَرَف  ام  ُفِْصنَف  ًۀَـضیرَف  َّنَُهل  ُْمتْـضَرَف  ْدَـق  َو  َّنُهوُّسَمَت  ْنَا  ِْلبَق  ْنِم  َّنُهوُُمتْقَّلَط  ْنِا  َو 

(1  ) ٌر ــ یَصب َنو  ُـ لَمْعَت ا  ــ ِمب َهّللا  َّنِا  ْم  ـــ ُکَْنَیب َل  ــ ْضَْفلا اُو  ــ َْسنَتال َو  يْوقَّتِلل  ُبَْرقَا  اوُفْعَت 
 . دوشیم رکذ  لبق  هیآ  لابند  هب  هک  تسا  هدافتسا  لبا  یتا قـ ـ کن هفیرش  هیآ  نیا  زا 

ْنِا َو   ) لوخد زا  لبق  قالط  تروص  رد  رهم  فصن  تخادرپ  بوجو   - 16
 . هرقب  / 237 ( : 1 - ) 1

(17  ) جاودزا
( . ُْمتْضَرَفام ُفِْصنَف  َّنُهوُّسَمَت ...، ْنَا  ـِل  ْبَق ْنِم  َّن  ـ ُهو ــ ُُمتْقَّلَط

 . ر ــــــــ هم ن  ـــــ ییعت بو  ــــــ جو مد  ـــــــــــ ع 17 ـ 
( َّنُهو ــ ُُمتْقَّلَط ْنِا  َو   . ) د ـــ شا ــ بیم نار  ـــ هو ــ ـت ش سد هب  نا  ــ نز قال  ــ ط 18 ـ 
( ًۀَضیرَف َّن  ــ َُهل  ) نادر ـــ هد م ـــ هعر ــ نا و ب ـــ نز يارب  تسا  ینیَد  هیر  ـ هم 19 ـ 

( . اَوُفْعَی ْنَا  ِّالا   . ) نز وفع  تروص  رد  هیرهم  طوقس  20 ـ 
. ـ  میریگب نز  یلو  ار  يذلا  رگا  ِحاکِّنلا ـ ، ) ُةَدْقُع  ِهِدَِیب  يذَّلا  اَوُفْعَی  َْوا   . ) نز یلو  وفع  تروص  رد  هیرهم  طوقس  21 ـ 

( ِحاکِّنلا ُةَدْقُع  ِهِدَِیب  يذَّلا   . ) تسوا یعرش  یلو  تسد  هب  نز  جاودزا  رایتخا  22 ـ 
هب نیا  دشابهدشهداد و  نز  هب  لماک  هیرهم  ًالبق  رگا  صوصخ  هب  لوخد ،  زا  لبق  قالط  تروص  رد  لماک  هیرهم  تخادرپ  هب  هیـصوت  23 ـ 

( . يو ـــــ ْقَّتِلل ُبَر  ـــــــ ْقَا او  ُـ فْعَت ْنَا  َو  . ) تسا رتکیدزن  يوقت 
جاودزا ( 18)

( يْوقَّتِلل ُبَْرقَا  اوُفْعَت  ْنَا  َو   . ) تسا يوقت  هب  کیدزن  نز  طسوت  هیرهم  وفع  24 ـ 
 . دو ــــــ ق خ ــــــ زا ح نا  ـــ سنا ت  ـــ شذ ـــ با گ ـــ بحتسا يد  ــــ نمشزرا 25 ـ 

 . تسا يوقت  هب  ندیسر  يارب  کیدزن  یهار  دو ،  ق خـ ــ زا ح نا  ـ سنا تشذگ  26 ـ 
 . دنک رظنفرص  ـر  هم ف  ــ صن زا  د  ــ ناو ــ تیم لو  ـ خد زا  لبق  هقلطم  نز  یلو  27 ـ 

 . ـد شا ــ بیم يو  ــ قت ه  ــ ند ب ــ یسر يارب  بسانم ،  ی  ــ هار هداو  ــ نا ــ ل خ ــ ئا ــ سم رد  ی  ــ لا ــ ت م ــ شذ ـــ گ 28 ـ 
( . ْمُکَْنَیب َلْضَْفلا  اُوَْسنَتال  َو   . ) دوش اهتلیضف  اهشزرا و  یشومارف  بجوم  دیابن  یگداوناخ  تالکشم  قالط و  29 ـ 

( . ٌر ـــــــ یَصب َنو  ُـــ لَمْعَت ا  ــــ ِمب َهّللا  َّنِا   . ) اهناسنا لا  ــ معا ر  ــ د ب ــ نواد ــ ق خ ــ یمع هدر و  ــ تسگ ییا  ـــ نیب 30 ـ 
رد صوصخ  هب   ) یهلا ماکحا  هب  لمع  زاس  هنیمز  دنوادخ  تراظن  هب  هجوت  31 ـ 

(19  ) جاودزا
 . دشابیم اطخ  زا  ز  ــ یهر يو و پـ ــ قت بجو  مـ یئوشا ) ـ نز لئا  ــ سم
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 . تسا انیب  دنوادخ  دوش ،  یقحان  یگداوناخ  لئاسم  رد  رگا  32 ـ 

( با ـ تک ـل  ها  ) نا ــ ملسمر ــ یغ نا  ــ نز ا  ــ جاودزا ب م  ــــ کح

ْمُِکْلبَقْنِم َباتِْکلا  ُوتُوا  َنیذَّلا  َنِم  ُتانَصْحُْملا  َو  ِتانِمْؤُْملا  َنِم  ُتانَـصْحُْملا  َو  ْمَُهل  ٌّلِح  ْمُکُماعَط  َو  ْمَُکل  ٌّلِح  َباتِْکلا  اُوتُوا  َنیذَّلا  ُماعَط  » ... 
 : َنیرِساْخلا َنِم  ِةَرِخْالا  ِیف  َوُه  َو  ُُهلَمَع  َِطبَح  ْدَقَف  ِنامیْالِاب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو  ٍنادْخَا  يذِخَّتُم  َو ال  َنیِحفاسُم  َْریَغ  َنینِـصُْحم  َّنُهَروُُجا  َّنُهوُُمْتیَتا  اذِا 

ياسراپ نانز  هنمؤم و  ياسراپ  نانز  جاودزا  حاکن و  دـش  لالح  زین  تسا و  لالح  اهنآ  يارب  امـش  ماعط  امـش و  يارب  باتک  لها  ماـعط  ... 
هب سکر  ـد و هـ نریگن ـت  ـسود ـق و  یفر ـد و  نـشابن را  ـ کانز مه  ـا  هنآ ـد و  یزادرپب ار  اـهنآ  رهم  ترجا و  امـش  هک  یتروص  رد  باـتک  لـها 

ـل مع دو  رفاک شـ مال  ـ سا نید 
جاودزا ( 20)

(1 « .) دوب دهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  هدر و  ها کـ ـ بت ار  دوخ 
دـیوگیم و نخـس  باتک  لها  ناناملـسم و  زا  نمادـکاپ  ناـنز  اـب  جاودزا  هراـبرد  باـتک ،  لـها  ماـعط  ندوب  لـالح  ناـیب  زادـعب  قوفهیآ 
ار اهنآ  رهم  هکنآ  طرشهب  دینکجاودزا  اهنآاب  دیناوتیم  دنتسهلالح و  امش  يارب  باتکلها  زا  ناناملسم و  زا  نمادکاپ  نانز  : » دیامرفیم

« . ندرک باختنا  یناهنپ  تسود  تروص  هب  هن  راکشآ و  يانز  تروص  هب  هن  دشاب  عورشم  جاودزا  قیرط  زا  دیزادرپب و 
دروم رد  هک  ار  ییاهتیدود  ــ حم ز  ــ ین ه  ــ یآ زا  ت  ــ مسق ن  ــ یا ت  ــ قیقح رد 

 . هدئام  / 5 - 1
(21  ) جاودزا

 . د ــــ یامنیم ز  ــ یو ــ جت یطیارش  ا  ــ با ب ــ تک ل  ـــ ها نا  ـــ نز اب  ار  ـا  هنآ جاودزا  ـد و  هدیم ـل  یلقت هدو  نانا بـ ـ ملسمر ـ یغ اب  ناناملسم  جاودزا 
جاودزا ار  ــ ـصحنم ا  ــ ت و ی ــ ـسا زا  ــ جم ـت ،  ّقو ــ ای م دـشاب  مئاد  جاودزا  هاوخ  ترو ،  ـ ـص ره  هب  باـتک  لـها  اـب  جاودزا  ا  ــ یآ ه  ــ کنیا اـّما 

 . تسا رظنفالتخا  مال  ـ سا يا  ــ هقف نایم  رد  تسا  زیاج  تقوم 
هک تسا  تسرد  دیزادرپب » ار  اهنآ  رهم  رجا و  هکنیا  طرش  هب   : » دیامرفیم هکنیا  تسخن  دهدیم  ناشن  هک  دراد  دوجو  هیآ  نیا  رد  ینئارق 

رکذ ّتقوم  جاودزا  دروم  رد  رتـشیب  یلو  دوـشیم  هتفگ  تقوـم » جاودزا  رهم   » دروـم رد  مه  و  مئاد » دـقع  رهم   » دروـم رد  مه  رجا »  » هملک
 . دوشیم

دراو عور  ـ شمان نا  ـ هنپ ت  ــ سود ـن  تفر ــ ا و گ ــ نز هار  زا  ـه  کنیا طر  هب شـ « ) ٍناد ـ ْخَا يذ  ـ ِخَّتُم َو ال  ـَن  یِحفاسُم ـَر  ْیَغ  » ـر بـه یبعت ـه  کنیا ـر  گید و 
عورـشمان یناهنپتسود  اـی  اـنز  هلأـسم  اـب  یتهابـش  هنوگچ  ـ یه ـم  ئاد جاودزا  ـه  کنیا هچ  تسا  رتبساـنم  تقوم  جاودزا  اـب  ز  ــ ین د ، ) ــ یوشن

دار ــ فا ـی  هاگ ـی  لو دوش  یهن  نآ  زا  هک  درادن ، 
جاودزا ( 22)

 . دننکیم ها  ـ بتشا ـی  ناهنپ ـت  سود باختنا  ای  انز  اب  ار  تقوم  جاودزا  ربخیب  نادا و  نـ
اهنآ هب  مه  یطیارـش و  اب  دـنروخب  اهنآ  ماعط  زا  هک  هدـش  هداد  هزاجا  مه  باتک ،  لـها  ماـعط  دروم  رد  هک  تسا  مزـال  زین  هتکن  نیا  ـر  کذ
لها نادرم  اب  هک  دنتـسین  زاجم  هجو  چـیه  هب  ناملـسم  نانز  یلو  هدـش  زیوجت  نانآ  زا  نز  نتفرگ  اـهنت  جاودزا ،  دروم  رد  اـما  دوش  ماـعطا 

ـت سا ـن  کمم ـر  تدوز ـد  نراد ير  ـ تقیقر ـف  طاو ــ ه ع ــ کنیا ر  ــ طاخ نا بـه  ـ نز ار  ـ یز ـت  سا اد  ـ یپ ـه  تفگان نآ  ـه  فـسلف ـد و  ننک جاودزا  با  ـ تک
 ! نادر د تـا مـ ـــ نر ـ یذ ــــ پب ار  دو  نار خـ ـــ سمه هد  ـــ یقع

هناهاگآ دریگ و  رارق  هدافتسا  ءوس  دروم  تسا  نکمم  اهنآ  نانز  اب  جاودزا  باتک و  لها  اب  ترشاعم  هرابرد  قوف  تالیهـست  هک  اجنآ  زا  و 
مالسا نید  هب  تبسن  هک  ـی  ـسک  : » ـد یوگیم ـد  هدیم راد  ـ ـشه نا  ـ ناملـسم ـه بـه  یآ نا  ـ یاپ رد  ـد  نوش هدیـشک  اهنآ  يوس  هب  هناهاگآریغ  ای 
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نارفاک هار  رد  هدرک ،  اهر  ار  نا  ـ نمؤم هار  دو و  ــ ر ش ــ فاک
(23  ) جاودزا

« . دوب ـد  هاو ناراکنایز خـ هرمز  رد  ترخآ  رد  دوشیم و  هابت  وا  لامعا  دریگ ،  رارق 
نایمرد مالـساهعسوتوذوفنثعاب  دـیابدنکداجیا  امـش  یگدـنز  رد  یـشیاشگ  هکنیا  رب  هوالع  روبزم  تالیهـست  هکنیا  هب  دـنکیم  هراـشا  و 

نیگنس و رایسب  امش  تازاجم  تروص  نیا  رد  هک  دیرادرب  دوخ  نیئآ  زا  تسد  دیریگ و  رارق  اهنآ  ریثأتتحتامش  هکنیاهن  ددرگناگناگیب ،
. دوبدهاوخ تخس 

نا ـــ کر ــــ شم ا  ــــ جاودزا ب م  ـــــــ کح

هکنآ رگم  دـینکن  جاودزا  كرـشم  نانز  اب  ْمُْکتَبَجْعَا : ...  َْول  َو  ٍۀَـکِر  ـ ْـشُم ْنِم  ـٌر  ْیَخ ٌۀَـنِمُْؤم  ـٌۀ  َمََال َو  َّنِمُْؤی  یّتَح  ِتاـکِر  ـ ْـشُْملا اوُحِْکنَت  ـال  َو  » 
نز كرشم  نادرم  هب  دیئآ و  تفگش  هب  شلامج  لام و  زا  دنچره  تسا  رتهب  كرـشم  دازآ و  ینز  زا  نامیااب  يزینک  هتبلا  دنروایب و  نامیا 

...« . دیئآ تفگش  هب  وا  هاج  لام و  زا   ] د ــ نچره ت  ــ سا كر  ــ ـشم دازآ و  يدر  ــ زا م رتهب  یـسب  نمؤم  هدنب  انامه  دنروایب و  نامیا  ات  دیهدن 
(1)

جاودزا ( 24)
هب هنیدم  زا  هک  دش  رومأم  هلآوهیلعهللایلـص  مرکا  ربمایپ  فرط  زا  دوب  یعاجـش  درم  هک  دثرم »  » مانب یـصخش  هک  دش  لزان  ینامز  هیآ  نیا 
دـش هّکم  دراو  هلآوهیلعهللایلـص  ادخ  لوسر  نامرف  ماجنا  دصق  هب  يو  دروایب  دوخ  اب  دندوب  اجنآ  هک  ار  ناناملـسم  زا  یعمج  دورب و  هّکم 
دوب هدش  ناملسم  رگید  هک  دثرم »  » اما درک ،  توعد  هانگ  هب  هتـشذگ  دننام  ار  وا  نز  نآ  دومن و  دروخرب  قانع »  » مانب ابیز  ینز  اب  اجنآ  رد 

زاسپ وا  تسا .  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  هزاجاهب  لوکوم  رمانیا  تفگ :  دثرم »  » دومن جاودزا  ياضاقت  نز  نآ  دـشن ،  وا  هتـساوخ  میلـست 
هلآوهیلعهللایلص ربمغیپ  عالّطا  هب  ار  نایرج  تشگزاب و  هنیدم  هب  دوخ  تیرومأمماجنا 

 . هرقب  / 221 - 1
(25  ) جاودزا

 . دنتسین ناملسم  نادرم  اب  جاودزا  يرسمه و  هتسیاش  تسرپتب  كرشم و  نانز  هک  تشاد  نایب  دش و  لزان  هیآ  نیا  دناسر ، 
رد هداوناـخ  یتیبرت  طـیحم  ریثأـت  رطاـخ  هب  تثارو و  یعطق  راـثآ  رطاـخ  هب  دـهدیم و  ییوشاـنز  یگدـنز  هب  هک  یتیمها  رطاـخ  هب  مالـسا 

تسین و ناملسم  يرسمه  هتسیاش  كرشم  نز  هک  اجنآ  زا  تسا و  هدش  لئاق  ینوگانوگ  طیارش  رـسمه  باختنا  يارب  نادنزرف ،  تشونرس 
رد رگا  زین  ّدلوت  زا  سپ  دننکیم و  بسک  تثارو  مکح  هب  ار  يو  تافـص  هیحور و  وا  نادـنزرف  دوش  باختنا  يرـسمه  يارب  هک  ضرف  رب 

نیا زا  هدومرف ،  یهن  تسرپتب  كرشم و  نانز  اب  جاودزا  زا  هیآ  نیا  رد  نآرق  اذل  تشاد  دنهاوخ  یموش  تشونرس  دنوش  تیبرت  وا  نماد 
راتفرگ یمالسا  هعماج  دننک ،  ادیپ  هار  ناناملسم  ياههناخ  هب  جاودزا  قیرط  زا  رگا  دنوشیم  بوسحم  مالسا  زا  دارفا  هک  ناکرشم  هتشذگ 
تـسا هتـشادن  زین  نامیااب  زینک  کی  هیاپ  مه  ار  نانآ  دش ،  دهاوخن  صخـشم  رگیدکی  زا  فوفـص  هدش و  یلخاد  نانمـشد  جرم و  جره و 

 : د ــ یو ــ گیم د ،  ــ شا ــ هدر ب ــ هدا ک ــ فتسا تاجن  يارب  اهنآ  یـسنج  هقالع  زا  انایحا  هکنیا  يارب  تسا و  هتـسبن  زین  نانآ  يور  هب  ار  هار  یلو 
رد ــ ـص رد  كر  ــ ـشم نا  ــ نز اب  نمؤ  نادر مـ ــ جاودزا م زا  هک  هنوگنامه  نینچمه  دوب » دنهاوخ  جاودزا  هتـسیاش  دـنروا  ــ یب نا  ــ میا ر  ــ گا »

 . ت ــ سا هد  ــ ی ش ــ هن ه  ــ یآ
جاودزا ( 26)

لاـمج و ياراد  هچرگا  رفاـک  هدازآ  ناـنز  زا  نمؤم  ناـکزینک  هک  هنوگناـمه  زین  هدرک و  یهن  مه  كرـشم  رفاـک و  نادرم  هب  نداد  نز  زا 
رترب و رفاک ،  اما  تیـصخشاب  رهاظ  هب  اـبیز و  نادرم  زا  ناـمیااب  ناـمالغ  ناـگدرب ،  دنرتهتـسیاش ،  جاودزا  يارب  زا  رتـالاب و  دنـشاب  لـالج 
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دندومننامیا لوبق  هکیماگنه  دـشابیم و  عونمم  دنتـسه  كرـشم  هک  یتقو  ات  مه  رفاک  نادرم  اب  نمؤم  ناـنز  جاودزا  هتبلا  دنرتهتـسیاش ، 
. درادن یعنام  هنوگچیه  نانآ  اب  جاودزا 

ـم نهج ـش  تآ ار بـه  ـا  مش نا  ـ کرشم  : » ـد یامرفیم ـد  نوادخ ـه  یآ ـه  مادا رد 
(27  ) جاودزا

« . تیانع ـف و  طل هار  زا  د  ــ ناوخ دو  ــ تر خ ــ فغم ـت و  شهب هب  دنوادخ  دنناوخیم و 
هب ار ،  دوخ  نارـشاعم  ناکرـشم ،  هکنیا :  نآ  تسا و  هدـش  نایب  كرـشم  نانز  نادرم و  اب  نامیااب  دارفا  جاودزا  میرحت  ّتلع  هلمج  نیا  رد 

تاـیحور یتـسرپتب و  فر  بـه طـ ـت ،  ـسا ـر  تقیمع ـر و  تـشیب نآ  ـر  یثأـت تد  ـ ـش ه  ــ د ک ــ ـشاب ـی  یوشاـنز رظن  زا  ترـشاعم  رگا  صوصخ 
 . تسادخ رهق  شتآ  شماجنارس ،  هک  دننکیم  توعد  دنسپان 

تلیـضف نا و  ـ میا هب  ار  دو  نار خـ ـ ـشاعم دریگیم ،  همـشچرس  نامیا  زا  هک  یناسنا  یلاع  تافـص  نامیا و  رطاـخ  هب  ناـنمؤم  هک  یلاـح  رد 
 . تسا ادخ  شزرمآ  تر و  ــ فغم تشهب و  شماجنارس  هک  دننکیم  توعد 

يرا ـ یسب رد  ـت کـه  سا ـت  هج ـن  یمه زا  دو و  ـ شیم قال  ـ طا نا  ــ تسرپتب رتشیب بـه  نآرق  رد  هملک  نیا  دنتسه ؟  یناسک  هچ  ناکرشم  اما  و 
 . دناهدش هداد  رارق  سو ) ــ جم يرا ،  ــ صن دو ،  ـ هی  ) با ـ تک لها  لباقم  رد  ناکرشم  نآر  تا قـ ـ یآ زا 

جاودزا ( 28)

ـه یناز یناز و  اب  جاودزا  مکح 

ای راکانز  نز  اب  زج  راکانز  درم  َنینِمْؤُْملا :  یَلَع  َِکلذ  َمِّرُح  َو  ٌكِرْـشُم  َْوا  ٍناز  ِّالا  اهُحِْکنَیال  ُۀَِـیناّزلا  َو  ًۀَکِرْـشُمْوَا  ًۀَِـیناز  ِّالا  ُحِْـکنَیال  یناّزلَا  » 
هدـش میرحت  نا  ـ نمؤ رب مـ راک  نیا  دروآیمنرد و  دوخ  جاودزا  هب  كرـشم  ای  راـکانز  درم  زج  ار  راـکانز  نز  دـنکیمن و  جاودزا  كرـشم 

(1 « .) تسا
ياهيرامیب هکارچ  درادزاب  راکانز  دارفا  اب  جاودزا  زا  ار  ناناملـسم  دهاوخیم  اصوصخم  تسا  یهلا  یعرـش و  مکح  کی  نایب  هلمج  نیا 

بوسحم كاپ  دارفا  يارب  راع  گـنن و  عون  کـی  راـک  نیا  هتـشذگ  نیا  زا  تسا و  رادریگاو  اـبلاغ  یمـسج  ياـهيامیب  نوچمه  یقـالخا 
موش و راد و  هّکل  ياهناماد  نینچ  رد  هک  ینادنزرف  هوالع  هب  دوشیم 

 . رون  / 3 - 1
(29  ) جاودزا

 . دنراد یمهبم  تشونرس  دنباییم ،  شرورپ  یکوکشم 
هب ریبـعت  نآ  رد  هک  تسا  َنینِمْؤُْملا » یَلَع  َکـِلذ  َمِّرُح  َو   » هلمج ریـسفت  نیا  دـهاش  تسا و  هدرک  عنم  ار  راـک  نیا  مالـسا  تاـهج  نیا  يور 

دروـم رد  هیآ  نیا   : » م ــ یناو ــ خیم مالـسلاهیلع  قدا  ــ ـص ما  ــ ما ر و  ــ قا ــ ما ب ــ ما زا  ه  ــ تسا ک یتا  ــ یاور رگید  دـهاش  تسا و  هدـش  مـیرحت 
زین نونکامه  درک و  یهن  اهنآ  اب  جاودزا  زا  ار  نا  ــ نا ــ ملـسم د  ــ نواد ــ خ دندوب ،  انز  هدولآ  ادـخ  لوسر  رـصع  رد  هک  تسا  ینانز  نادرم و 

تباث شاهبوت  ات  ـد  ینکن جاودزا  وا  بـا  دو ،  يرا شـ وا جـ رب  ـی  هلا دو و حـد  لمع شـ نیا  هب  روهشم  یـسکره  دنمکح ،  نیا  لومـشم  مدرم 
(1 « .) دوش

نایب يارب  عقاو  رد  نایناز »  » رب ناکرشم »  » فطع هک  تشاد  هجوت  دیاب  انمض 
 . ثحبدروم هیآ  لیذ  نایبلاعمجم ،  - 1

جاودزا ( 30)
هک ياهظحل  نآ  رد  راکانز  صخـش   : » دومرف هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  تسا  كرـش »  » هانگ زارطمه  انز »  » هاـنگ ینعی  تسابلاـطم  تیمها 
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(1 « .) تسین نمؤ  دو و مـ ــ شیم ه  ــ تشادزا ـــ نامیا ب زا  دوشیم  لمع  نیا  بکترم 
هب روهشم  هک  تساهدش  ینانز  نادرم و  هب  دّیقم  یمالـسا  تایاور  رد  مکح  نیا  هتبلا  تسا .  هیناز  یناز و  اب  جاودزا  میرحت  قوف  هیآ  رهاظ 
رب میمـصت  دـننک و  يریگهرانک  دوخ  هتـشذگ  لامعا  زا  ای  دنـشابن ،  لمع  نیا  هب  روهـشم  رگا  نیاربانب  دـناهدرکن ،  هبوت  هدوب و  لـمع  نیا 

 . تسا عنامیب  ا  ــ عرش اهنآ  اب  جاودزا  دناهداد ،  ناشن  ًالمع  ار  دوخ  هبوت  رثا  هتفرگ و  تّفع  یکاپ و 
زا هرارز »  » فورعم هیقف  هک :  میناوخیم  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  يربتعم  ثیدح  رد 

 . ه 26 ــــ حفص د 3 ،  ــــــ لج ن ،  ــــ یلقثلارو ـــــ ن - 1
(31  ) جاودزا

تسا ینادرم  نانز و  هب  هراشا  هیآ  نیا  : » دومرف مالسلاهیلع  ماما  تسیچ »؟   ... ًۀَِیناز " ِّالا  ُحِْکنَی  یناّزلَا ال   " هیآ ریسفت  : » دیـسرپ ترـضح  نآ 
هب روهشم  ای  دوش ،  ارجا  وا  رب  انز  دح  هک  یسک  تسا ،  نینچ  زین  زورما  دندوب و  هدش  هتخانش  تشز  لمع  نیا  هب  هدوب و  انز  هب  روهشم  هک 

(1 « .) ددر ــــ ه گ ــ تخا ــ نش ـر و  ها ــ وا ظ ه  ــ بو ــ ا ت ــ ت د ،  ـــ نک جاودزا  وا  اب  يدحا  تسین  راوازس  ددرگ ،  عینش  لمع  نیا 
 : دندومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  زا  نینچمه 

نیب زا  لافطا و  ندشن  تیبرت  بسن و  نتفر  نیب  زا  سفن ،  ن  ــ تشک ـه  لمج زا  ـت  ـسا ـی  یاهداسف ـا  نز رد  ـه  کنیا يارب  ار  انز  ادخ  درک  مارح  »
(. 2 « ) ر ــ یغ ثاریم و  نتفر 

 . هحفص 335 دلج 14 ،  هعیشلا ،  لئاسو  - 1
 . باب 1 هحفص 15 ،  ه ،  ــ عیشلا ل  ــ ئا ـ سو - 2

جاودزا ( 32)
« هنـصحم نصحميانز و   » هلمجزا دراد  مه  ییانثتـسا  دراوم  هک  تسا  یمومع  مکح  کی  تسا  هدمآ  انز  دـح  دروم  رد  قوف  هیآ  رد  هچنآ 
ز ــ ین ر  ــ بج فنع و  هب  انز  مکح  نینچمه  تسامادـعا و  مراـحم ، اـب  ا  ــ نز م  ــ کح زین  تسا و  ماد  ــ عا طـیار  ــ ـش ققحت  اـب  نآ  دـح  هک  تسا 

 . تسا ماد  ـ عا

ه ــ ثیبخ نانز  اب  جاودزا  م  ــ کح

 : ٌمیرَک ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  َنُولوُقَی  اّـمِم  َنُؤَّرَبُم  َکـِئلُوا  ِتاـبِّیَّطِلل  َنُوبِّیَّطلا  َو  َنیبِّیَّطِلل  ُتاـبِّیَّطلا  َو  ِتاـثیبَْخِلل  َنُوثیبَْخلا  َو  َنیثیبَْخِلل  ُتاـثیبَْخلَا  » 
دنکاپ و نادر  يار مـ ــ كا ب ــ نانز پ دنراد و  كاپان  نانز  هب  قلعت  زین  كاپان  نادرم  دـنکاپان و  ثیبخ و  نادرم  نآ  زا  كاپان  ثیبخ و  نانز 

يزور و  یهلا )  ) شزرمآ اهنآ  يارب  دنتسه و  اّربم  دوشیم ،  هداد  ا  ــ هنآ هب  هک  ییاوران  ياهتبسن  زا  نانیا  كاپ و  نانز  يارب  كاپ  نادرم 
(1 « .) تسا شزرارپ 

(33  ) جاودزا
نادر ــ نا و م ــ نز ه  ــ هرا ب ــ ـشا َنو » ـ ُبِّیَط  » و ُتا » ـ بِّیَط  » س ــ کع ه  ــ ت و ب ــ ـسا نا  ــ ماد هدولآ  نادرم  ناـنز و  هب  هراـشا  َنُوثیبَـخ »  » و ُتاـثیبَخ » »

 . دشابیم نمادکا  ــ پ
اریز دشابیم  ًۀَکِرْشُم » َْوا  ًۀَِیناز  ِّالا  ُحِْکنَی  یناّزلَا ال   » دننامه هیآ  نیا  هک :  تسا  هدش  لقن  مالسلامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  یثیدح  رد 

« در ــــ مش د  ــــ نسپان ار  لمع  نیا  درک و  یهن  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  دننک ،  جاودزا  هدولآ  نانز  اب  دنتفرگ  میمصت  هک  دندوب  یهورگ 
(2 .)

 . رون  / 26 - 1
جاودزا ( 34)
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دندشیم ور  هب  ور  یفنم  باوج  اب  هک  دـندرکیم  هثیبخ »  » نانز اب  جاودزا  زا  لاؤس  هاگ  ناماما ،  نارای  هک  میناوخیم  تایاور  رد  نینچمه 
ندوب بیط  ای  نانز  نادرم و  زا  ـه  تـسد ـن  یا ندو  ـث بـ یبخ زا  رو  ـ ظنم ـت و  ـسا كا  ـ پاـن نا  ـ نز هب  هرا  ـ ـشا ـه » ثیبخ  » هک دـهدیم  ناـشن  نیا  و 

. دوشیملماش ار  یسومان  تفع و  ياههبنج  نامه  اهنآ 
هدو و ــ لآ نادر  ــ جاودزا بـا م كا و  ــ پا هدو و نـ ـ لآ نا  ـ نز اب  جاودزا  هک  ـد  شابیم ـی  عرش ـم  کح هب یـک  هرا  ـ شا ـه  یآ ـن  یا ـل  یلد نیمه  بـه 

. تسا عونمم  دنتسه  تفع  یفانم  ل  ــ مع ه  ــ فور ب ــ عم رو و  ــ هشم ه  ــ يدراو ک رد مـ ـل  قادح كا  ـــ پا ــ ن
گنهامه نوناق  نیا  اب  هک  مینیبیم  ار  يدراوم  هاگ  دوخ  یگدـنز  طیحم  رد  ای  خـیرات  لوط  رد  هکنیا  نآ  تسا و  حرطم  یلاؤس  اجنیا  رد 

لباقم رد  و  ( 1 « ) دندرک تنایخ  اهنآ  هب  دندوب و  يدب  نانز  طول  رسمه  حون و  رـسمه   ، » هک هدمآ  نآرق  دوخ  رد  لاثم  ناونع  هب  دنتـسین ، 
(1 « .) دوب ه  ـــ تشگ نا  ــ میایب توغاط  نآ  لا  ـ گنچ راتفرگ  هک  دوب  ینمادکاپ  نامیااب و  نانز  زا  نوعرف  رسمه  »

 . ثحبدروم هیآ  لیذ  نایبلا ،  عمجم  - 1
 . میرحت  / 10 - 2

(35  ) جاودزا
 : ت ــ شاد هّجوت  هتکن  ود  هب  دیاب  دراد  ییاهانثتسا  یّلک  نوناق  ره  هکنیا  رب  هوالع  خسا  ــ رد پ

نآ لباقم  هطقن  ندوب  ّبیط »  » تسا و تّفع  یفانم  لاـمعا  هب  یگدولآ  ناـمه  ثئاـبخ »  » زا یلـصا  روظنم  هک  دـش  هتفگ  هیآ  ریـسفت  رد  1 ـ 
دنتشادن یسنج  یگدولآ  فارحناعطقروطهبناماماوناربمایپنارسمهزاکیچیهاریز و  ، دوشیمنشور لاؤس  خساپ  بیترت  نیا  هب  دشابیم ، 

 ، یسومان ت  ــ نایخ هن  تسا  را  ــ ّفک عفن  هب  ندرک  یسوساج  طول ،  حون و  ناتساد  رد  تنایخ »  » زا روظنم  و 
رفاک و یّتح  راک  زاغآ  رد  ناماما  ناربمایپ و  نارسمه  هتشذگ  نیا  زا   - 2

 . میرحت  / 11 - 1
جاودزا ( 36)

همادا اهنآ  اـب  قباـس  دـننام  ار  دوخ  طـباور  زین  اـهنآ  املـسم  هک  دـندشیم  هدیـشک  یهارمگ  هب  تّوبن  زا  دـعب  هاـگ  دـندوبن و  مه  ناـمیایب 
زج ياهراچ  دروآ و  نامیا  دش ،  ثوعبم  یسوم  هک  ادعب  در ،  جاودزا کـ نوعرف  اب  راک  زاغآ  رد  نوعرف  رسمه  هک  هنوگنامه  دندادیمن . 

 . دوب نامیااب  نز  نیا  تداهش  شماجنارس  هک  ياهزرا  ـ بم ـت ،  شادن هزرابم  اب  مأو  یگدنز تـ همادا 

م ـــ یتی نار  ـ تخد ا  ـــ جاودزا ب ـم  کح

نا ـ میتی هرا  ـ برد ـد کـه  یـسرتیم رگا  َعاـبُر :...  َو  َثـُالث  َو  یْنثَم  ِءاـسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباـط  اـم  اوُحِْکناَـف  یماـتَْیلا  ِیف  اوُطِـسُْقت  ّـالَا  ُْمتْفِخ  ْنِا  َو  » 
(1 ...« .) د ـــ یریگب را  ـــ هچ ه یـا  ــ ا س ــ ود ی ت  ـــ سا هز  ـ یکاپ نا  ـ تیارب ه  ــ ار ک ـس  کنآ نا  ــ نز زا  دینکن  تلادع  ـت  یاعر

 . ءاسن  / 3 - 1
(37  ) جاودزا

تیاعر میتی  نارتخد  اب  جاودزا  ماگنه  هب  دیـسرتیم  رگا   : » دـیامرفیم هدرک  هراشا  ناـمیتی  تیجوز  قوقح  ظـفح  هب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
« . دیورب رگید  نانز  غارس  هب  دیشوپب و  مشچ  اهنآ  اب  جاودزا  زا  دیئامنن  نانآ  لاوما  تیجوز و  قوقح  هرابرد  ار  تلادع  قوقح و 

تلادع تیاعر  هلأسم  احیرـص  نآ  رد  هک  تسا  ءاسن  هروس  زا  هیآ 127  دزاسیم  نشور  هیآ  هرابرد  ار  قوف  ریـسفت  هک  يدهاوش  هلمج  زا 
هک میتی  نارتخد  هب  جاودزا  دروم  رد  ندرک  راتفر  تلادع  هب  هیـصوت  مه ،  هیآ  نیا  رد  تسا .  هدرک  رکذ  میتی  نارتخد  اب  جاودزا  هرابرد  ار 

دننک و جاودزا  نارگید  اب  دنناوتب  هک  دندرپسیم  ناشدوخ  هب  ار  اهنآ  لاوما  هن  دـندرکیم و  جاودزا  اهنآ  اب  هن  دـنتفرگیم و  ار  اهنآ  لاوما 
هنوگره دزاسیم و  راکشآ  ار  هناملاظ  لمع  نیا  یتشز  دیامرفیم :  دنوادخ 
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جاودزا ( 38)
تشاد ـد  هاو یبسا خـ ــ نم شاداپ  دنزب  رس  امش  زا  میتی  نارتخد  فیعض و  دارفا  هرابرد  یک  ــ ین ل  ــ مع

ناز ــ ینک اب  جاودزا  مکح 

ْمُِکناـمیِاب ُمَلْعَا  ُهّللا  َو  ِتاـنِمْؤُْملا  ُمُِکتاـیَتَف  ْنِم  ْمُُکناـْمیَا  ْتَکَلَم  اـم  ْنِمَف  ِتاـنِمْؤُْملا  ِتانَـصْحُْملا  َحِْـکنَی  ْنَا  ًـالْوَط  ْمُْکنِم  ْعِطَتْـسَی  َْمل  ْنَـم  َو  » 
ْنِاَف َّنِصُْحا  اذِاَف  ٍنادْخَا  ِتاذِـخَّتُم  َو ال  ٍتاِحفاسُم  َْریَغ  ٍتانَـصُْحم  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُهَروُُجا  َّنُهُوتا  َو  َّنِِهلْهَا  ِنْذِِاب  َّنُهوُحِْکناَف  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُکُـضَْعب 

و ٌمیحَر :  ٌروُفَغ  ُهّللا  َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  اوُِربْصَت  ْنَا  َو  ْمُْکنِم  َتَنَْعلا  َیِـشَخ  ْنَِمل  َِکلذ  ِباذَْعلا  َنِم  ِتانَـصْحُْملا  یَلَع  ام  ُفِْصن  َّنِْهیَلَعَف  ٍۀَشِحاِفب  َْنیَتَا 
نامیااب نازینک  ناگدرب و  زا  نمادکاپ  نانز  اب  دنناوتیم  دنرادن  نامیااب  نمادـکاپ  دازآ "  " نانز اب  جاودزا  ییاناوت  یلام و  تردـق  هک  اهنآ 

هب ار  اهنآ  رهم  دـییامن و  جاودزا  اهنآ  نابحاص  هزاجا  هب  ار  اـهنآ  تسامـش و  ناـمیا  هب  هاـگآ  ادـخ  دـننک ،  جاودزا  دـنراد  راـیتخا  رد  هک 
دنشاب نمادکاپ  هکنیا  رب  طورشم  دیهدب ،  ناشدوخ 

(39  ) جاودزا
دنوش تفع  یفانم  لمع  بکترم  دنـشاب و  رادرهوش »  » هک یتروص  رد  دنریگب و  یناهنپ  تسود  هن  دنوش و  راکـشآ  روط  هب  انز  بکترم  هن 

رد اد  ـ یدـش ـی ) ـسنج هزیرغ  رظن  زا   ) هک تسا  اهنآ  يارب  نازینک ) اب  جاودزا   ) هزاـجا نیا  تشاد ،  دـنهاوخ  ار  دازآ  ناـنز  تازاـجم  فصن 
ت» ــ سا نا  ــ برهم هدنشخب و  دنوادخ  تسا و  ـر  تهب ـا  مش يار  ـر بـ بص ـت و  سا ر  ــ تهب ا  ــ مش يار  ـد بـ ینک يراددو  ـر خـ گا ـد و  نشاب ت  ــ محز

(1 .)
دنناوتیم دننک  جاودزا  دازآ  نانز  اب  هک  دنرادن  تردق  هک  یناسک  دیوگیم  تسخن  دـنکیم ،  نایب  ار  نازینک  اب  جاودزا  طیارـش  هیآ  نیا 

 . تسا رتلهس  رتکبس و  ًالومعم  اهنآ  جراخم  ریاس  رهم و  هک  دننک  جاودزا  ینازینک  اب 
 ، دنک جاودزا  زینک  اب  زینک  بحاص  هک  تسین  نیا  نازینک  اب  جاودزا  زا  روظنم  هتبلا 

 . ءاسن  / 25 - 1
جاودزا ( 40)

 . تسا زینک  اب  کلامریغ  دارفا  جاودزا  زا  روظنم  نیاربانب  دیامن ،  راتفر  وا  اب  رسمه  دننامه  دناوتیم  یصاخ  طیارش  اب  هکلب 
باتک لها  نازینک  اب  نیاربانب  درک و  جاودزا  وا  اب  ناوتب  ات  دشاب  ناملـسم  زینک  امتح  دـیاب  هک  دوشیم  هدافتـسا  تانِمُْؤم »  » هبریبعت زا  انمض 

 . تسین ح  ــ یحص جاودزا 
تسانانز درومرد  یـصاخ  مارتحا  اب  هتخیمآ  ریبعت  نیا  ًالومعم  هک  تسا  هدرک  تایَتَف »  » هب ریبعت  نازینک  زا  هیآ  نیا  رد  نآرق  ـه  کنیا بلا  جـ

. دوری را مـ ـــ ه ک ــ ناو ب ــ نار ج ـــ تخد دروم  رد  ابلاغ  و 
ردپ و کی  زا  همه  امش  ینعی  دیرگید » ضعب  زا  یضعب   : » دیوگیم نآرق  دنتشاد  تهارک  نازینک  اب  جاودزا  دروم  رد  یـضعب  هک  اجنآ  زا 

يونعم شزرا  رظن  زا  دـنرادن و  یتوافت  هنوگچیه  امـش  اب  یناسنا  رظن  زا  هک  نازینک  اب  جاودزا  زا  دـیابن  نیارباـنب  دـیاهدمآ  دوجو  هب  رداـم 
 . دیشاب هتشاد  تهارک  تسا ،  نانآ  يراکزیهرپ  يوقت و  هب  هتسب  نارگید  دننام  اهنآ  شزرا 

(41  ) جاودزا
اهنآ هک  تسا  نیا  هب  هراشا  لها  هب  کلام  زا  ریبعت  تسا و  لطاب  وا  هزاجا  نودـب  و  دریگ » تروص  کلام  هزاجا  اـب  دـیاب  جاودزا  نیا   » یلو
يرا ــ تفر دو ،  لها خـ نادنزرف و  هب  تبسن  هداوناخ  کی  تسرپرـس  نوچمه  دیاب  هکلب  دننک  راتفر  عاتم  کی  نوچمه  دوخ  نازینک  اب  دیابن 

 . دنشاب هتشاد  یناسنا  ًالما  کـ
« فوُْرعَْملـاـِب  » ریبـعت زا  و  داد » ناــنآ  دوـخ  هـب  ار  نآ  داد و  رارقاــهنآيارب  ياهتــسیاشوبسانتمرهم  دــیاب  : » دــیامرفیمنآرق نـینچمه  و 
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 . ددرگ ءادا  دیاب  اهنآ  یعقاو  قح  هکلب  دوش  نانآ  رب  یمتس  ملظ و  اهنآ ،  رهم  نییعت  رد  دیابن  هک  دیآیمرب  هتسیاشروطهب ) )
تروص هب  هاوخ  دندرگن  ت ،  ــ فع یفا  ــ نم ل  ـــ مع ب  ــ کتر ــ هک م دنوش  باختنا  ینازینک  هک  تسا  نآ  جاودزا  نیا  طیارش  زا  رگیدیکی  و 

( . ٍناد ــ ْخَا ِتاذِخَّتُم  َو ال   ) یناهنپ تسود  با  ـ ختنا ترو  و یـا بـه صـ ٍتاِحفاسُم » َْریَغ   » دشاب هدوب  راکشآ 
جاودزا ( 42)

هکنیا هب  هجوت  اب  یلو  تسا ؟  هدوبن  یناهنپ  تسود  نتفرگ  زا  یهن  هب  يزاین  انز ،  زا  یهن  اب  هک  دیآ  شیپ  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  اجنیا  رد 
ه ــ دو ک ــ شیم ن  ــ ـشور درادن !  یعنام  یناهنپ  تسود  باختنا  اما  تسا  دنـسپان  راکـشآ  يانز  اهنت  هک  دنتـشاد  هدیقع  تیلهاج  رد  یعمج 

 . تسا هدرک  حیرصت  تمسق  ودره  هب  د  ــ یجم نآر  ار قـ ــ چ
دناهتفرگ رارق  راشف  رد  ادیدش  یـسنج  هزیرغ  رظن  زا  هک  تسا  یناسک  يارب  نازینک  اب  جاودزا  نیا   : » دیامرفیم هیآ  نیا  نایاپ  رد  دـنوادخ 

ـی یاناوت هک  ـا  جنآ ات  نازینک  اب  جاودزا  زا  ندرک  يراددوخ  تسین و  زاجم  اهنآ  ریغ  يارب  نیاربانب  دنتـسین » دازآ  نانز  اب  جاودزا  هب  رداـق  و 
 . تسا هتسناد  عفن  هب  ار  دوشن  هانگ  هدو  ـ لآ نا  ـ شناماد هک  ـد  نشاب ـه  تشاد

شز ـــ یمآ ه  ــ ت ن ــ ـسا ا  ــ هنآ ا  ــ جاودزا ب تـسا  عوـنمم  ترور  ـ ـض دروـم  ریغ  رد  نازینک  درو  رد مـ ـه  چنآ ـت کـه  ـشاد ـه  جوـت ـد  یاـب یلو 
 . ت ــــ یکلام هار  زا  ی  ــــ سنج

(43  ) جاودزا
 : میناوخیم رون  هروس  هیآ 32  رد  هچنانچ 

روتـسد یلک  روط  هب  دـیآیم ،  ناـیم  هب  رـسمهیب  ناـنز  نادرم و  جاودزا  نخـس  هک  یماـگنه  هب  ثحبدروم  هیآ  رد  هک  تسا  هجوت  لـباق 
 . دننکیم ندوب » حلاص   » هب دیقم  ار  نآ  دسریم ،  ناگدرب  هب  تبون  هک  یماگنه  اما  دینک  مادقا  نانآ  جاودزا  يارب  دهدیم 

رد دناهدرک ، ریسفت  جاودزا  يارب  تیحالص  ینعمهب  ار  نآ  یفامریسفت )»  » نینچمه و  نازیملا » ریـسفت   » هدنـسیون دننام   ) نارـسفم زا  یعمج 
رظن زا  ندوب ، حـلاص  زاروظنم  هک  دـناهتفگ  رگید  یـضعب  تسامزال . زین  دازآنانز  نادرم و  درومرد  دـیق  نیا  دـشاب ،  نینچ  رگا  هک  یلاح 

رد ارچ  هک  تسا  یقاب  لاؤس  نیا  ياج  زاـب  یلو  دنتـسه  رادروخرب  رما  نیا  رد  ياهژیو  تیمها  زا  ناـحلاص  هکارچ  تسا  داـقتعا  قـالخا و 
؟  ت ــ سا هد  ــ ما ــ ین د  ـــ یق ـن  یا نا  ـ گدر ر بـ ــ یغ

جاودزا ( 44)
گنهرف و زا  ینیئاپ  حوطـس  رد  ناگدرب  زا  يرایـسب  زور  نآ  یگدـنز  طیارـش  رد  هکنیا  نآ  دـشاب و  يرگید  زیچ  روظنم  میهدیم  لامتحا 

اهنآ جـیوزت  هب  مادـقا  لاحنیااب  رگا  دـندرکیمن  ساـسحا  كرتشم  یگدـنز  رد  یتیلوئـسم  هنوگچیه  هک  يروط  هب  دنتـشاد ، رارق  قـالخا 
هب مادـقا  دـنراد ،  یقالخا  تیحالـص  هک  اهنآ  دروم  رد  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  اذـل  دـندرکیم ، اهر  یناـسآ  هب  ار  دوخ  رـسمه  دـشیم ،

مادقاسپس دنوش ، ییوشانز  یگدنزهدامآات  دوش  اهنآ  یقالخا  تیحالص  يارب  شـشوک  نیتسخن  هک  تسا  نیا  شموهفم  دینک و  جاودزا 
. ددرگناشجاودزاهب

نآ ـم  یر ـ حت ـت  ّلع رادر و  ـ هو نا شـ ــ نز جاودزا بـا  ـم  کح

رادرهوش نانز  و  ْمُِکلاْومَِاب :...  اوُغَْتبَت  ْنَا  ْمُِکلذ  َءآرَو  ام  ْمَُکل  َّلُِحا  َو  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َباتِک  ْمُُکناـْمیَا  ْتَکَلَم  اـم  ّـِالا  ِءآـسِّنلا  َنِم  ُتانَـصْحُْملاَو  » 
نا ـ نز هتشاد و  رّرقم  امش  رب  دنوادخ  هک  تسا  یماکحا  اهنیا  دیاهدش ،  کلام  هک  ار  اهنآ  رگم  تسا ) مارح  امشرب  )

(45  ) جاودزا
(1  ...« .) دینکرایتخا ار  اهنآ  دوخ  لاوما  اب  هک  تسا  لالح  امش  يارب  اهنیا  زا  ریغ  رگید 

« . تسا مار  ــ زین ح رادر  ــ هو ــ نانز ش اب  یسنج  شزیمآ  جاودزا و   » هک دیامرفیم  ـه  یآ ن  ــ یا رد  د  ــ نواد ــ خ
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فیفع نانز  نینچمه  رادرهوش و  نانز  هب  تبسانم  نیمه  هب  تسا و  هعلق  ینعم  هب  نَصَح »  » هدام زا  ۀَنَـصُْحم »  » عمج تانَـصُْحم »  » زا دوصقم 
 . دوشیم هتفگ  دنراد  رارق  نادرم  یتسرپرس  تیامح و  تحت  رد  ای  دننکیم و  ظفح  ار  دوخ  نارگید  اب  یسنج  شزیمآ  زا  هک  نمادکاپ  و 

عونمم اهنآ  اب  جاودزا  ینعی  دنراد  ار  مکح  نیمه  یتّلم  بهذم و  ره  زا  رادرهوش  نانز  هکلب  درادـن  ناملـسم  نانز  هب  صاصتخا  مکح  نیا 
نیا هک  ییانثتسا  اهنت  تسا 
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جاودزا ( 46)

 ، دنوشیم اهنآ  کلام  ناناملسم  دنیآیمرد و  اهگنج  رد  ناناملسم  تراسا  هب  هک  تسا  یناملـسمریغ  نانز  دروم  رد  تسا  هدروخ  مکح 
ندش و هدعاق  راب  کی   ) اهنآ هدع  ندش  مامت  زا  دعب  دـهدیم  هزاجا  هدرک و  یقلت  قباس  نارهوش  زا  قالط  هلزنم  هب  ار  اهنآ  تراسا  مالـسا 

 . د ــ ننک جاودزا  نانآ  اب  تسا ) ندومن  لمح  عضو  دنشاب  رادراب  رگا  ای 
دّرجم هب  اهنآ  هطبار  دنریگیمرارق  ناناملسم  تراسارد  هک  يرادرهوش  نانز  نینچینعی  تسا  عطقنميانثتسا »  » حالطـصاهب انثتـسا  نیایلو 

( رفک همادا  تروص  رد   ) شقباس رهوش  اب  وا  هطبار  ندروآمالسا  اب  هکناملسمریغ  نز  دننامه  تسرد  دوشیم ، عطق  ناشنارهوش  اب  تراسا 
 . تفرگ دنهاوخ  رارق  رهوش  نودب  نانز  فیدر  رد  دوشیم و  عطق 

ناناملسم هک  تسا  هدادن  هزاجا  هجو  چیه  هب  مالسا  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا 
(47  ) جاودزا

طابترا زا  هدع  نارود  رد  هتخاس و  رّر  ـ قم ـا  هنآ رب  هّدـع »  » تهج نیمه  هب  دـننک و  جاودزا  رگید  بهاذـم  للم و  زا  یّتح  رادرهوش  نانز  اب 
 . تسا هدومن  يریگولج  اهنآ  اب  ییوشانز 

نآ میر  ــ حت تّلع  يردامان و  جاودزا بـا  ـم  کح

نارد ــ ـی کـه پ نانز اب  ـد  ینکن جاودزا  و  ًالیبَس :  َءآس  َو  ـا  تْقَم َو  ـًۀ  َشِحاف َناک  ُهَّنِا  َفَلَـس  ْدَق  ام  ِّالا  ِءآسِّنلا  َنِم  ْمُکؤآبا  َحَکَن  او مـا  ـ ُحِْکنَت َو ال  » 
شور تسا و  يروآر  ــ فنت تشز و  لـمع  راـک  نیا  اریز  تـسا  هدـش  ماـجنا  هتـشذگ  رد  هـک  اـهنآ  رگم  دـناهدرک ،  جاودزا  ـا  هنآ اـب  ا  ــ مش

(1 « .) دشابیم یتسردان 
رسمه و تفریم و  ایند  زا  یسک  هاگره  هک  دوب  لومعم  تیلهاج  نامز  رد 
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جاودزا ( 48)

هب وا  لاوما  دننامه  ار  يردامان  شنادنزرف  دوب ،  وا  نادنزرف  يردامان  رسمه ،  نآ  هک  یتروص  رد  تشاذگیم  راگدای  هب  دوخ  زا  نادنزرف 
مانب راصنا  زا  یکی  هکنیا :  نآ  دمآ و  شیپ  ناناملـسم  زا  یکی  يارب  ياهثداح  مالـسا ،  زا  سپ  دندرکیم ،  جاودزا  وا  اب  دـندربیم و  ثرا 

ار يراک  نینچ  منادیم و  دوخ  دنزرف  ار  وت  نم  تفگ : نز  نآ  دومن ،  جاودزا  داهنـشیپ  دوخ  يردامان  هب  شدـنزرف  تفر  ایند  زا  صیقوبا » »
در و ضرع کـ هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  ـت  مدخ ار  عو  ـ ضوم ـس  پس ـم ،  نکیم ـف  یلکت ـب  سک ـر  بمایپ زا  لاح  نیا  اب  یلو  منیبیمن  هتسیاش 

 . درک یهن  تدش  را بـه  ـن کـ یا زا  لزا شـد و  قو نـ ـه فـ یآ دو ،  ـ من ـف  یلکت ـب  سک
اهنآ اب  امـش  ناردـپ  هک  ینانز  اـب   : » دـیوگیم دـشکیم و  ّتیلهاـج  نارود  دنـسپان  لاـمعا  زا  یکی  هب  نـالطب  طـخ  هیآ  نیا  تقیقح  رد 

رگم  : » دیامرفیم هفاضا  دوشیمن ،  هتشذگ  لماش  ًالومعم  ینوناق  چیه  هک  اجنآ  زا  اّما  و  دینکن » جاودزا  دناهدرک ،  جاودزا 
(49  ) جاودزا

« . ت ــ سا هد  ـــ ما ش ـــــ جنا ن  ــ یا زا  ش  ــ یپ ه  ــ ـی ک یا ــ هجاودزا
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 : دیامرفیم نایب  جاودزا  عون  نیا  هرابرد  دیدش  ریبعت  هس  بلطم ،  دیکأت  يارب  سپس 
مدرم مومع  راکفا  رد  رّفنت  بجوم  هک  تسا  یلمع  دیامرفیم :  هفاضا  دعب  تسا و  یتشز  رایـسب  راک  لمع ،  نیا  دـیوگیم :  هکنیا  تسخن 

 . تسا یتسردان  شور  دیامرفیم :  نایاپ  رد  ددنسپیمن و  ار  نآ  رشب  عبط  ینعی  تسا 
ـد ننامه زا یـک سـو  يردا  ـ مان جاودزا بـا  ار  ـ یز هد ،  ــ رّر ش ــ قم ـی  فلتخم يا  ـ ههفسلف ـح و  لاصم ـر  طاخ هب  ـم  کح ـن  یا ـت کـه  ـسا ـن  ـشور
رد و ــ م پ ــ یرح ه  ــ زوا ب ــ جت ـر  گید يو  ـ ــس زا  دو و  ـ ــشیم بو  ـ ــسحم مود  ردا  ـم مـ کح رد  يردا  ـ ماــن نو  ــ ت چ ــ ــسا ردا  جاودزا بـا مـ

 . ت ــ سا وا  مار  ــ تحا ک  ــ ته
صخش کی  نادنزرف  نایم  رد  ار  قافن  ـم  خت لمع ،  ـن  یا ـه  تشذگ ـه  مه زا  و 

جاودزا ( 50)
 . دوشعقاو فالتخا  اهنآ  نایم  يردامان  ـب  حاصت رس  رب  تسا  نکمم  اریز  دشاپیم 

نآ میرحت  ّتلع  نامز و  کی  رد  ـر  هاو ود خـ اب  جاودزا  ـم  کح
دینک رهاوخ  ود  نایم  عمج  هکنیا  امـش  رب  تسا  مارح  زین  و  امیحَر ... :  اروُفَغ  َناک  َهّللا  َّنِا  َفَلَـس  ْدَـق  ام  ِّالا  ِْنیَتْخُْـالا  َْنَیب  اوُعَمَْجت  ْنَا  َو  » ... 

(1 « .) تسا نا  ــ بر ــ هم هد و  ـ نزر ــــ مآ د  ــ نواد ــ ت خ ـــ سا هد  ــــ عقاو ش هتشذگ  رد  هچنآ  رگم 
نیاربانب تسا  عونمم  رهاوخ  ود  نایم  رد  عمج  تسین و  زاجم  دحاو  نامز  کی  رد  رهاوخ  ود  اب  جاودزا  هک  هدـش  نایب  هیآ  تمـسق  نیا  رد 

 ، دراد ــ ـی ن عنام دریگ  ماجنا  یلبق  رهاوخ  زا  ییادج  زا  دعب  فلتخم و  يا  ـ هنا ـ مز رد  رتشیب  ای  رهاوخ  ود  اب  رگا 
قوف هلمج  زا  دعب  نآرق  دندوب  هدش  ییاهجاودزا  نینچ  بکترم  يدارفا  دوب و  جیار  رهاوخ  ود  نایم  عمج  ّتیلهاج  نامز  رد  هک  اجنآ  زا  و 
یتازا ـ جم رفیک و  دـناهداد  ماجنا  یجاودزا  نینچ  نوناق  نیا  لوزن  زا  لبق  هک  یناسک  دوشیمن و  هتـشذگ  هب  فطع  مکح  نیا   : » دـیوگیم

« . دننک اهر  ار  ير  ـ گید دننک و  باختنا  ار  ود  نآ  زا  یکی  دیاب  نونکا  هچرگا  ـد ،  نراد نـ
 . ءاسن  / 23 - 1
(51  ) جاودزا

رگیدـکی هب  تبـسن  یعیبـط  دـنویپ  بسن و  مکح  هب  رهاوخ  ود  هک  دـشاب  نیا  دـیاش  هدرک  يریگولج  یجاودزا  نینچ  زا  مالـسا  هکنیا  زمر 
ّداضت عون  کی  بیترت  نیا  هب  دننک و  ظفح  ار  قباس  هقالع  نآ  دنناوتیمن  اعبط  دـنوش  مه  بیقر  هک  یماگنه  هب  یلو  دـنراد  دـیدش  هقالع 

اهنآ دوجورد  تباقر »  » هزیگنا و  تبحم »  » هزیگنا امئاد  اریز  تسا ،  راب  نایز  اهنآ  یگدـنز  يارب  هک  دوشیم ،  ادـیپ  اهنآ  دوجو  رد  یفطاع 
. دناهزرابم شکمشک و  لاح  رد 

جاودزا ( 52)

نآ میرحت  تّلع  مراحم و  اب  جاودزا  مکح 

ْمُکَنْعَـضْرَا و آـیتّاللا  ُمُُکتاـهَُّما  َو  ِتْخُْـالا  ُتاـَنب  َو  ِخـالا  ُتاـَنب  َو  ْمُُکتـالاخ  َو  ْمُُکتاّـمَع  َو  ْمُُکتاوَخَا  َو  ْمُُکتاـَنب  َو  ْمُُکتاـهَُّما  ْمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  » 
الَف َّنِِهب  ُْمْتلَخَد  اُونوُکَت  َْمل  ْنِاَف  َّنِِهب  ُْمْتلَخَد  یتّاللا  ُمُِکئآِسن  ْنِم  ْمُکِروُجُح  یف  یتّاللا  ُمُُکِبئآبَر  َو  ْمُِکئاـِسن  ُتاـهَُّما  َو  ِۀَـعاضَّرلا  َنِم  ْمُُکتاوَخَا 

تسا هدش  مارح  امیحَر :  اروُفَغ  َناک  َهّللا  َّنِا  َفَلَس  ْدَق  ام  ِّالا  ِْنیَتْخُْالا  َْنَیب  اوُعَمَْجت  ْنَا  َو  ْمُِکبالْصَا  ْنِم  َنیذَّلا  ُمُِکئاْنبَا  ُِلئالَح  َو  ْمُْکیَلَع  َحانُج 
دـناهداد و ریـش  ار  امـش  هکنیا  ردام  امـش و  رهاوخ  نارتخد  ردارب و  نارتخد  اههلاخ و  اههمع و  نارهاوخ و  نارتخد و  ناـتناردام و  امـش  رب 

یسنج شزیمآ  اهنآ  اب  هکنیا  رـسمه  زا  دناهتفای  شرورپ  امـش  ناماد  رد  هک  ناترـسمه  نارتخد  رـسمه و  ناردام  امـش و  یعاضر  نارهاوخ 
امـش لسن  زا  هک  ناتنارـسپ  ياهرـسمه  درادـن و  یعنام  امـش  يارب  اهنآ ) نارتخد   ) دیاهتـشادن اهنآ  اب  یـسنج  شزیمآ  هچناـنچ  دیاهتـشاد و 

هن  ) دنتسه
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(53  ) جاودزا
هدـنزرمآ و دـنوادخ  هدـش  ـع  قاو ـه  تـشذگ رد  ـه  چنآ ـر  گم ـد  ینک ـر  هاوـخ ود  ناـیم  عـمج  هکنیا  امـش  رب  تسا  مارح  زین  و  اههدناوخرـسپ )

(1 « .) تسا نابرهم 
تـسا نکمم  هار  هس  زا  ّتیمرحم  نآ  سا  ــ ـسارب تسا و  هدـش  هراشا  تسا  عونمم  اهنآ  اب  جاودزا  ـی کـه  نانز ـی  نعی مراـحم  هب  هیآ  نیا  رد 

 : دو اد شـ ــ یپ
 . دو ـــ شیم ـی » بسن طا  ــ بترا  » هب ر  ـــ یبعت نآ  زا  تدالو کـه   - 1

 . د ــ نیو ــ گیم ی » ــ ببس طابترا   » نآ هک بـه  جاودزا  ق  ــ یر زا طـ 2 ـ 
 . د ـــ نیو ـ گی مـ ی » ــ عا ـ ضر طا  ــ بترا  » نآ ه  ـــ هک ب ـی  گراو ـ خر ـ یش قیرط  زا  3 ـ 

ناتیاههلاخ اههمع و  ناتنارهاوخ و  ناتنارتخد و  امش و  ناردام   : » دیوگیم هدرک و  دنتـسه  هتـسد  تفه  هک  یبسن  مراحم  هب  هراشا  تسخن 
 ، دناهدش مارح  امش  رب  ناتنارهاوخ  نارتخد  ردارب و  نارتخد  و 

 . ءاسن  / 23 - 1
جاودزا ( 54)

ردـپ و رداـم  هّدـج و  رداموّدـج  هکلبتسین  هدـش ، دـّلوت  وا  زا  هطـساوالب  ناـسنا  هک  ینز  نآ  طـقف  رداـم  زاروـظنم  هک  تشادهجوـت  دـیاب 
نادـنزرف رتخد و  رتخد  رـسپ و  رتخد  رتخد و  هکلب  تسین  هطـساوالب  رتخد  اهنت  رتخد ،  زا  روظنم  هک  روطنامه  دوشیملـماش ، اراهنآدـننام 

 . رگید هتسد  جنپ  درومرد  تسانینچمهودریگیمربردزین  اراهنآ 
ا ـــ جاودزا ب ل  ــ لم ماو و  ــ قا ه  ــ مه ـل  یلد نـــیمه  ـد و بـه  نراد ـر  ّفنت ـا  هجاودزا ـه  نوــــگنیا زا  ـا  عبط دار  ـ فا ـه  مه تـــساد کـه  ـ یپ ـه  تفگا نـ

 . د ــ ننادیم عو  ــ نمم ار  مرا  ــ حم
یثرا هتفهن و  يرامیب  ـی  نعی دراد  یناوار  ــ تار ف ــ طخ ـر  گیدکی اب  نوخمه  دارفا  جاودزا  هک  هدش  تباث  تقیقح  نیا  زورما  هتـشذگ  نیا  زا 

 . دنکیم دیدشت  راکشآ و  ار 
کی رگیدکی  يار  ـد و بـ نوشیم گرز  مه بـ اب  ابلاغ  مراحم  اریز  درادـن  دوجو  ًالومعم  یـسنج  شـشک  هبذاج و  مراحم  نایم  رد  هوالع  هب 

 . دنتسه یلومعم  يداع و  دوجوم 
(55  ) جاودزا

« . دنمارح امش  رب  امش  یعاضر  نارهاوخ  دنهدیم و  ریش  ار  امش  هک  یناردام  و   : » دیامرفیم هدرک  هراشا  یعاضر  مراحم  هب  سپ 
رد هک  یناوارف  تاـیاور  قبط  یلو  هدرک  هراـشا  یعاـضر  نارداـم  نارهاوـخ و  ینعی  هتـسد  ود  هب  اـهنت  هیآ  زا  تمـسق  نیا  رد  نآرق  هچرگ 

مامت  : » هد ــ ـش لقن  هلآوهیلعهللایلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  فورعم  ثیدح  قبط  هکلب  دنتـسین  اهنیا  هب  رـصحنم  یعاضر  مراحم  تسا  تسد 
دنک و ّتیمرحم  رد  ریثأت  هک  ـی  گراو ـ خر ـ یش ناز  ـ یم ـه  ّتبلا ـد » نو ـ شیم مارح  زین  یگراوخریـش  رظن  زا  دنمارحیبسنطابترا  رظنزا  هکیناسک 

 . تسا هدش  نا  ــ یب ـر  یز رد  نآ  ت  ــ یفیک ط و  ــ یار ــ نینچمه ش
اب صلاخ و  ریش ،  مراهچ :  دکمب .  ناتـسپ  زا  ار  ریـش  هچب  موس :  دشابن .  مارح  زا  نز  نآ  ریـش  مود :  دروخب .  ار  هدنز  نز  ریـش  هچب  لوا : 

 . دشابن طولخم  رگید  زیچ 
جاودزا ( 56)

هطساو هب  هک  یناسک  بجاو  طایتحا  ربانب  دنک ،  یق  رگا  دنکن و  یق  ار  ریش  ضرم  هطساو  هب  هچب  مشش :  دشاب .  رهوش  کی  زا  ریش  مجنپ : 
يرادقم ای  دروخب  ریـس  ریـش  زور  هنابـش  کی  ای  هبترم ،  هدزناپ  متفه :  دننکن .  جاودزا  وا  اب  دیاب  دـنوشیم ،  مرحم  هچب  نآ  هب  ندروخریش 

هدشن مامت  هچب  لاس  ود  متـشه :  تسا .  هدیئور  شندـب  رد  تشوگ  هدـش و  مکحم  شناوختـسا  ریـش  نآ  زا  دـیئوگب  هک  دـنهدب  وا  هب  ریش 
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(1  .) دوشیمن مرحم  یسک  هب  د  ـــ نهدب ریش  ار  وا  لاس ،  ود  ندش  مامت  زا  دعب  رگا  دشاب و 
دنکیم ادیپ  وا  نادنزرف  هب  تهابش  ینیعم  صخش  ریش  اب  اهنآ  ناوختسا  تشوگ و  شرورپ  اب  هک  تسا  نیا  یعاضر  مراحم  میرحت  هفـسلف 
كدوک نآ  نایم  رد  تهابش  عون  کی  دنکیم  یصوصخم  ّومن  ریش  نآ  اب  وا  ندب  هک  دهدیم  ریش  ياهزادنا  هب  ار  یکدوک  هک  ینز  ًالثم  ، 

 . دنتسه یبسن  ردارب  ود  دننامه  دندرگیمبوسحم و  ردام  نآ  ندب  زایئزج  مادکره  تقیقح  رد  دوشیم و  ادیپ  نز  نآ  نادنزرف  ریاس  و 
 . یعناص هّللاتیآ  لئاسملا ،  حیضوت  - 1

(57  ) جاودزا
 . دنکیم نایب  ناو  ــ نع دنچ  تحت  اراهنآ  هدرک و  مراحم  زا  موس  هتسد  هبهراشا  هلحرمنیرخآ  رد  و 

وا و ردام  تشگ  يراج  دقع  هغیـص  دـمآرد و  يدرم  جاودزا  هب  ینز  هکنیا  دّرجم  هب  ینعی  ناتنارـسمه » ناردام  و  ْمُِکئاِسن :  ُتاهَُّما  َو  1 « ـ 
 . دنوشیم يدبا  مارح  وا  رب  وا و ...  ردام  ردام 

هکنیا طرش  هب  دنراد  رارق  امش  ناماد  رد  هک  ناتنارسمه  نارتخد  و  َّنِِهب :  ُْمْتلَخَد  یتّاللا  ُمُِکئآِسن  ْنِم  ْمُکِروُجُح  یف  یتّاللا  ُمُُکِبئآبَر  َو  2 « ـ 
د بـر ــ ناهدوب ير  ـ گید ـر  هوش زا  کـه  وا » نار  ـ تخد  » نز ـی یـک  عرـش ـد  قع اب  اهنت  ینعی  دیـشاب » هدرک  ادـیپ  یـسنج  شزیمآ  رـسمه  نآ  اـب 

 . د ـــ شاب هد  ـــ م ش ـــ رتسبمه ه نز  نآ  ا  ــ ی ب ــ عرش د  ــ قع هوال بـر  ـت کـه عـ سا ن  ــ یا طور بـر  ـ شم ـه  کلب ـد ،  نوشیمن مارح  رهوش 
جاودزا ( 58)

« . دنتسه ا  ــ مش ل  ــ سن زا  هک  ناتناد  ـ نزر نار فـ ـ سمه و  ْمُِکبال :  ـ ْصَا ْنِم  َنیذَّلا  ُمُِکئاْنبَا  ُِلئال  َو َحـ 3 ـ 
یسنج شزیمآ  یگدنز و  لحم  کی  رد  يدرم  اب  تسا و  لالح  ناسنا  رب  هک  تسا  ینز  ینعم  هب  ْلَح »  » هدام زا  ِْلئالَح »  » ریبعت تقیقح  رد 

نامز نآ  رد  اریز  دوش ،  هدیـشک  نالطب  طـخ  ّتیلهاـج  نارود  طـلغ  موسر  زا  یکی  يور  هک  تسانیا  يارب  ْمُِکبالْـصَا » ْنِم   » ریبعت دراد و 
دندناوخیم دوخ  دنزرف  مان  هب  دوب  يرگید  صخش  دنزرف  هک  یـسک  ینعی  دندرکیم  باختنا  دوخ  دنزرف  ناونع  هب  ار  يدارفا  دوب  لومعم 

 ، ـد ندرکیمن جاودزا  دوـخ  هدـناوخدنزرف  نارــسمه  اـب  لـیلد  نـیمه  هـب  دوـب و  یقیقح  دـنزرف  ماـکحا  ماـمت  لومــشم  هدـناوخ  دـنزرف  و 
 . تسا ساسایب  یّلک  هب  مال  ـ سا رد  نآ  ما  ـ کحا ـی و  گدناوخد ـ نزرف

(59  ) جاودزا
نا ـ مز رد  ـر  هاو ود خـ جاودزا بـا  ـی  نعی ت » ـــ ـسا عو  ـــ نمم ـر  هاو ود خـ نا  ـ یم رد  ـع  مج ـا  مـش يار  و بـ ـِن :  ْیَتْخُْـالا ـَن  َْیب اوـُعَمَْجت  ْنَا  َو  4 « ـ 

 . ت ــ سین زا  ــ جم ـد  حاو

هویب نانز  اب  جاودزا  مکح 

َّنِهِسُْفنَا یف  َْنلَعَف  امیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  الَف  َّنُهَلَجَا  َنْغََلب  اذِاَف  ارْـشَع  َو  ٍرُهْـشَا  َۀََعبْرَا  َّنِهِـسُْفنَِاب  َنْصَّبَرَتَی  اجاوْزَا  َنوُرَذَی  َو  ْمُْکنِم  َنْوَّفَوَُتی  َنیذَّلا  َو  » 
دنشکب راظتنا  زور  هد  هام و  راهچ  دیاب  دنراذگیم ،  یقاب  ینارسمه  دنریمیم و  هک  امـش  زا  یناسک  و  ٌریبَخ :  َنُولَمْعَت  اِمب  ُهّللا  َو  ِفوُْرعَْملِاب 

روط هب  ناشدوخ  هرابرد  دـنهاوخیم ،  هچره  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  دندیـسر ،  ناشتّدـم  رخآهب  هکیماـگنه  و  دـنراد )  هگن  هّدـع  و  ) 
(1 « . ) تسا ها  ـ گآ دینکیم ،  لمع  هچنآ  هب  ادخ  و  دننک )  جاودزا  دوخ  هاوخلد  در  اب مـ و  ـد (  نهد ما  ـ جنا هتسیاش 

جاودزا ( 60)
گرم زا  دعب  رگید  رسمه  اب  نز  يروف  جاودزا  هک  اجنآ  زا  تسا .  رهوش  گرم  زا  دعب  جاودزا  نانز ،  یساسا  تالکشم  لئاسم و  زا  یکی 
هوـالع هب  تسین و  راـگزاس  نیـشیپ ،  رـسمه  هفطن  زا  محر  ندوب  یلاـخ  نییعت  قباـس و  رهوش  مارتحا  ظـفح  یتـسود و  ّتبحم و  اـب  رهوش 

هامراهچ و تّدم  هب  هّدع  نتشاد  هگن  هب  طورشم  ار  نانز  دّدجم  جاودزا  قوف  هیآ  تسا  یّفوتم  ناگتسب  فطاوع  نتخاس  رادهحیرج  بجوم 
 . ت ــــ سا هدر  ــ ر ک ــ کذ زور  هد 
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 . هرقب  / 234 - 1
(61  ) جاودزا

موسر بادآ و  فـلتخم  لـیابق  رد  هشیمه  اذـل  يرطف و  تسا  یعوـضوم  رـسمه  گرم  زا  دـعب  یتـح  ییوشاـنز  یناگدـنز  میرح  تیاـعر 
هدرم اب  ار  وا  یـضعب  ای  هدز و  شتآ  ار  نز  رهوش ،  گرم  زا  سپ  لیابق  زا  یـضعب  هنومن  ناونع  هب  تسا  هدوب  روظنم  نیا  يارب  ینوگاـنوگ 

زا رود  فیثک ،  سردـنم و  ياهسابل  اب  هایـس  همیخ  ریز  رهوش  ربق  رانک  یتّدـم  دـندوب  فّظوم  اهنز  لـیابق  زا  ياهراـپ  دـندرکیم و  نفد 
(1  .) دننارذگب ار  دوخ  زور  بش و  رویز ،  شیارآ و  هنوگره 

ّتیجوز میرح  ظفح  هّدع و  يرادهگن  زا  دعب  دـهدیم  هزاجا  هویب  نانز  هب  هدیـشک و  نالطب  ّطخ  تایانج  تافارخ و  نیا  مامت  رب  قوف  هیآ 
ـه تسیا ــ رو ش ـد و بـه طـ ننکن هدا  ــ فتـساءو ــ ـس دو  ــ يدازآ خ زا  ا  ــ هنآ دنکیم کـه  يروآدای  نانز  هب  یلو  دننک  جاودزا  هب  مادقا  هتـشذگ ، 

 . دنیامن ماد  ــ قا ـد  یدج ـر  هو ــ با ش ـ ختنا يار  بـ فوُر ) ـ ْعَْملِاب )
شیارآ اقلطم  ینعی  دننک ، ظفح  ار  دوخ  يراوگوس  لکش  تدم  نیا  رد  دنفّظوم  نانز  تسا ،  هدیسر  مالسا  نایاوشیپ  زا  هک  یتایاور  قبط 

 . دنکیم با  ـ جیا ار  ن  ــ یمه ـز  ین ياهّدع  ن  ــ ینچ نیا  يرادهگن  هفسلف  هّتبلا  دنشاب و  هداس  دننکن ،
 . ه 617 ـــ حفص ير ،  ـــــ شب ءارآ  دیا و  ــ قع مال و  ــ سا - 1

جاودزا ( 62)
دوخ نیا  دشاب و  اههام  زا  دعب  دنچ  ره  دسریم ،  نز  هب  رهوش  گرم  ربخ  هک  تسا  یعقوم  هکلب  تسین  رهوش  گرم  هّدع ،  زاغآ  نینچمه 
نیا رد  نز  یلامتحا  يرادراب  هلأسم  هچرگا  تسا .  ّتیجوز  میرح  مارتحا و  ظفح  رطاخ  هب  زیچره  زا  لبق  مکح  نیا  عیرـشت  هک  دناسریم 

 . تسا هدوب  هّجوت  دروم  املسم  نوناق 
 : د ــــ یامرفیم يد  ــ عب ه  ـــــ یآ رد  ه  ــ چنانچ

ْنَا ِّالا  ًاّرِـس  َّنُهوُدِـعاُوتال  ْنِک  ـ لَو َّنُهَنوُرُکْذَتَـس  ْمُکَّنَا  ُهّللاَِملَع  ْمُکِـسُْفنَا  یف  ُْمْتنَنْکَا  َْوا  ِءاسِّنلاِۀَـبْطِخ  ْنِم  ِِهب  ُْمتْـضَّرَع  امیف  ْمُْکیَلَع  َحاـنُج  ـال  َو  » 
ٌمیلَح ٌروُفَغ  َهّللاَنَا  اوُمَلْعاَو  ُهوُرَذْحاَف  ْمُکِسُْفنَا  یف  ام  ُمَْلعَی  َهّللاَنَا  اوُمَلْعاَو  ُهَلَجَا  ُباتِْکلاَُغْلبَی  یّتَح  ِحاکِّنلاَةَدْقُع  اُومِْزعَتال  ًافوُْرعَم و  ًالْوَق  اُولوُقَت 

،( تافو هّدع  رد   ) هک تسین  یهانگ  امش  رب  و  : 
(63  ) جاودزا

امش هک  دنادیم  ادخ  دیراد . هدیـشوپ  ناتنورد  رد  ار ) یبلق  تساوخ  نیا   ) ای دینک ، يراگتـساوخ  نانز  نیا  زا  هنامرتحم ) و   ) هتـسبرس روطب 
رارق لوق و  نانآ  اب  زگره )  ) اّما تسین ). یهانگ  درک ، دای  لیامت و  نیا  رب  ( ؛ درک دـیهاوخ  دای  ناـنآ  زا  دیـشیدنایم و ) ناـنآ  اـب  دـنویپ  هب  )

ه ــ ـد ک ینادب و  ـد . یآ ـر  سب رّر  ـ قم تّد  نآ مـ تـا  ـد ، ینکن ـی  یوشانز ـد  نویپ ـگ  نهآ و  ـد ؛ ییوگ هد  ـ یدنسپ ینخس  هکنآ  رگم  دیراذگن ، یناهن 
هد و ــ نزرمآ را  ـ یسب اد  ـد کـه خـ ینادب ـد و  یسرتب وا  ینامرفان )  ) زا ور ، ـن  یا زا  ـد ؛ نادیم ـت ، ـسا ه ) ــ تفهن  ) ا ــ مـش نورد  رد  ار  ه  ــ چنآ اد  ــ خ

(. 1 « ) ت ـــ سا را  ــ بدر بـ
نآ هشیر  حیحـص و  راـتفگ  ربارب  رد  تسرد  دوـشیم .  هتفگ  هیاـنک  هراـشا و  اـب  مأوـت  راـتفگ  هب  هک  تـسا  ضیرعت »  » باـب زا  ُْمتْـضَّرَع : » »

 . تسا بناج »  » يانعم هب  ضرع » »
 . هرقب  / 235 - 1

جاودزا ( 64)
 . د ــــ قع يارب  ندرک  تو  ــ عد ند و  ــ ناو ــ خ ۀَبْطِخ : » »

 . د ـــــــــــــ یتشاد هد  ــــــــــــــ یشو ــ پ ُْمْتنَنْکَا : » »
 . هدرپ تشپ  هنامر و  ـ حم ینا و  ـ هن رو  بـه طـ اّر : » «سـ
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نادر ــــ ه م ـــ طو ب ـــ بر ف مـ ـــ یا ــ ظو تارّر و  ــ قم درو ،  ــ ن م ــ یا رد  نا  ـــ نز ف  ــ یاـظو تا و  ــ فو هّد  ــ م ع ــ یــسرت زا  سپ  م  ــــ یرک نآر  ــ ق
 . درا ـ مشی ــ مر ــ ار ب

 . تسا اور  هتسبرس  هراشا و  ـه و  یانک اب  يراگتساوخ  اّما  هدش ،  یهن  ینشور  هب  تافو  هّدع  نارود  رد  ینلعيراگتساوخ  هفیرشهیآنیارد ،
جاودزا دقع  ماجنا  زا  یهن  عقاو  رد  ِحاکِّنلا »  َةَدْقُع  اُومِْزعَت  َو ال  دیامرفیم « :  هک  یماگنه  تسا و  دـصق  ینعم  هب  مْزَع »  » هدام زا  اُومِْزعَت » «ال 

 . دینکن هّدع  نامز  رد  ار  يرا  ـن کـ ینچ ـت  ّین ی  ــ ّتح ی  ــ نعی تسا ،  دّکؤم  تروص  هب 
(65  ) جاودزا

دوخ هدـنیآ  تشونرـس  نییعت  ّقح  زا  هویب  ناـنز  مه  دـشاب و  هدـش  ظـفح  قباـس  جاودزا  میرح  مه  هک  تسا  نآ  يارب  عقاو  رد  روتـسد  نیا 
 . نیفرط مارتحا  ظفح  اب  مأوت  مه  تسا و  هنالداع  مه  هک  يروتسد  دندرگن ،  مورحم 

طیارش رطاخهب  تسا ـ  نکمم  زین  ینادرم  دنکیمرکف و  دوخ  هدنیآ  تشونرسهب  نز  رهوش ، توفاب  هکتسایعیبطرما  کی  نیا  تقیقحرد 
، دــمآالابرد هـچنآ  دوـش ،  ظـفحزین  قباـس  ّتیجوزمیرحدــیاب  یفرطزا  دنــشاب ، ناــنآاب  جاودزا  رکفرد  دــنراد ـ  هویبناــنز  هکرتلــهس 

. تساهدش تیاعر  نآ  رد  لئاسم  نیا  همه  هک  تسا  ياهدشباسحروتسد 
نینچ اب  یناهنپ  افخ و  رد  دـیابن  راکـشآ ،  يراگتـساوخ  زا  يراددوخ  موزل  رب  هوالع  هک  دـنامهفیم  اّرِـس »  َّنُهوُدِـعاُوت  ـال  ْنِکل  َو  هلمج « 

یعامتجا و بادآ  اب  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  تبحـص  هکنیا  رگم  دومن ،  يراگتـساوخ  تحارـص  اـب  درک و  تاـقالم  هّدـع  تّدـم  رد  یناـنز 
 . دریگ تروص  هیانک  اب  هدرپ و  رد  ینعی  دشاب ،  هتشاد  شزاس  رهوش  گرم  عوضوم 

جاودزا ( 66)
هدش رکذ  ییاهلاثم  ٌفوُْرعَم » ٌلْوَق   » نآرق حالطصا  هب  هتسبرس و  روط  هب  ندرک  يراگتساوخ  يارب  هیآ  نیا  ریسفت  رد  یمالـسا  تایاور  رد 
ّینِا دـیوگب :  شرظندروم  نز  هب  درم  ًالثم  هک  تسا  نیا  فورعم  لوق   : » دومرف هک  میناوخیم  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد  هنومن  ناونع  هب  ، 

نم زا  دوخ  را  درو کـ رد مـ مرادی ،  ـی مـ مارگ ار  نا  ـ نز مراد ،  ـه  قالع وت  هب  نم  َکِسْفَِنب :  ینیِقبْـسَت  الَف  ٌمِرْکَُمل  ِءاسِّنِلل  ّینِا  َو  ٌبِغاَرل  َکیف 
(1 « .) ریگم یشیپ 

صو ــ ـصخم الا ،  ــ م ب ــ کح هک  د  ــ ناهدر ــ ح ک ــ یر ــ ـصت ءاهقف  یلو  هتفرگ ،  رارق  تافو  هیآ  زا  دـعب  قوف  هیآ  هچرگ  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن 
 . دوشیم زین  نآ  ر  ــ یغ لما  ــ هکلب ش تسین ،  تافو  هّدع 

 . ثیدح 905 هحفص 232 ،  دلج 1 ،  نیلقثلارون ،  - 1
(67  ) جاودزا

ینز دروم  رد  يراگتساوخ  هب  تبسن  هیانک  ضیرعت و  هک  دناهدرک  حیرصت  ام  باحـصا  دیوگیم :  فورعم  هیقف  قئادح »  » بحاص موحرم 
 ، تسا زیاج  نارگید  يوس  زا  مه  شرهوش و  يوس  زا  مه  هیعجر  ریغ  هقلطم  نز  هب  تبـسن  اما  دشابیم .  مارح  تسا ،  یعجر  هّدـع  رد  هک 

 . ت ــ سین ز  ــ یاج ماد  ـ کچ ـ یه يار  بـ نآ ،  حیرصت بـه  یلو 
حر شـ ير ،  ــ گید ه  ــ ـت ن سا ـز  یاج ـر  هوش يو  زا سـ ـا  هنت حیرصت  یلو  تسا  زیاج  نارگید  رهوش و  هیحان  زا  ـض  یرعت ـن ،  ئاب هّد  رد عـ ـا  ّما

(1  .) ت ــ سا هدمآ  قئادح »  » بحاص مالک  همادا  رد  اصوصخم  یهقف  بتک  رد  عوضوم  ـن  یا ـر  تشیب
« . دیآ هب سـر  اهنآ  هّدع  ات  دیدنبن  ار  حاکن  دقع  لاح  ره  رد  یلو   : » دیامرفیم هیآ  همادا  رد  سپس 

 . هحفص 90 دلج 24 ،  قئادح ، » - » 1
جاودزا ( 68)

نآ دوشیم  ببـس  دهد ،  ماجنا  ار  راک  نیا  هناهاگآ  رگا  هکلب  تسا ،  لطاب  ددنبب ،  ار  جاودزا  دقع  هّدع ،  رد  یـسک  رگا  مّلـسم  روط  هب  و 
 . ددرگ مار  وا حـ هب  تبسن  هشیمه  يارب  نز 
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ـد نوادخ هک  ـد  ینادـب ـد و  یزیهرپب وا  تفلاخم  زا  دـنادیم ،  ار  ـد ،  یراد لد  رد  ـه  چنآ ـد  نوادـخ ـد کـه  ینادـب  : » ـد یامرفیم نآ  لا  ـ بند و بـه 
« . تسا ملِح  ياراد  هدنزرمآ 

تالیامتدـنناوتیم دـنراد و  تماـیق  زور  ادــخهب و  ناـمیا  هکامــش  زايدارفااـهنت  هکتسايروتــسد  نـیا  : » دــیامرفیمهیآهمادارد سپس 
. دنریگیم دنپنآزادننکلرتنکاردوخ 

ار نیا  تسا و  رتدـیفم  اهیگدولآ  نتـسش  يارب  رترثؤم و  امـش  ياههداوناخ  ّومن  یکاپيارب و  نیا  هک  دـیوگیم : رتشیبدـیکأت  يارب  زاـب  و 
 . تسا هدش  یفرعم  تراهط  بجوم  مه  هیکزت و  بجوم  اهروتسد  نیا  هب  لمع  هکنیا  هجوت  لباق  دینادیمن و  امش  دنادیم و  ادخ 

(69  ) جاودزا

رفاک نانز  رجاهم و  نانز  اب  جاودزا  رما  رد  مهم  تاروتسد 

َیِلا َّنُهوُعِجَْرت  ـالَف  ٍتا  ـ نِمُْؤم َّنُهوُُمتِْملَع  ْنِاَـف  َّنِِهناـمیِاب /  ُمَلْعَا  ُهّللَا  َّنُهُونِحَْتماَـف /  ٍتارِجا  ـ هُم ُتا  ـ نِمْؤُْملا ُمُکَءا  اذِا جـ اوـُنَما  َنیذَّلا  اَـهُّیَا  اـی  » 
َو ال َّنُهَرو /  ُـ ُجا َّنُهوُُـمْتیَتا  اذِا  َّن  ـ ُهوُـحِْکنَت ْنَا  ْمُْکیَلَع  َحا  ـ نُج ـال  َو  اوـُقَْفنَا /  ْمُهوـُتا مـا  َو  َّنَُهل /  َنوُّلِحَی  ْمُهـال  َو  ْمَُهل  ٌّل  َّنُـه ِحـ ـال  ِراّـفُْکلا / 
هک یناسک  يا  ـٌم :  یکَح ـٌم  یلَع ُهّللا  َو  ْمُکَْنَیب /  ُمُکْحَی  ِهّللا /  ُمْکُح  ْمُِکلذ  اوُقَْفنَا /  اُولَئْسَْیلَو مـا  ـْم  ُتْقَْفنَا اُولَئْسا مـا  َو  ـِر /  ِفاوَْکلا ـِم  َصِِعب اوُکِسُْمت 

رتهاگآ اهنآ  نامیا  زا  دنوادخ  دـینک ـ  شیامزآ  ار  اهنآ  دـنیآ ،  امـش  دزن  ترجه  ناونع  هب  نامیااب  نانز  هک  یماگنه  دـیاهدروآ !  نامیا 
لالح و اهنآ  يارب  رافک  هن  دـنلالح و  رافک  يارب  اهنآ  هن  دـینادرگنزاب ، راـفک  يوسهب  ار  اـهنآ  دـیتفای ،  نمؤم  ار  ناـنآ  هاـگره  تسا ـ 

 ( نانز نیا  اب  جاودزا  يارب  اهنآ (  نارسمه  ار  هچنآ 
جاودزا ( 70)

نارـسمه زگره  دیهدب و  اهنآ  هبار  ناشرهم  هاگره  دینک ،  جاودزا  اهنآ  اب  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  دـیزادرپب و  اهنآ  هب  دـناهتخادرپ ، 
دیاهتخادرپ هک  ار  يرهم  دیراد  قح  درک )  رارف  رفک  دالب  هب  دش و  رفاک  امش  نانز  زا  یسک  رگا  و  دیرادن (  هگن  دوخ  يرسمه  رد  ار  رفاک 

تسا دنوادخ  مکح  نیا  دننک ،  هبلاطم  امش  زا  دناهدش ،  ادج  نانآ  زا  هک  ار  ناشنانز  رهم  دنراد  قح  اهنآ  هک  هنوگنامه  دینک ،  هبلاطم  ، 
(1 « .) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  دنکیم و  م  ــ کح امش  نایم  رد  هک 

اهنآ هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هدیمان  نانمؤم  ار  اهنآ  هکنیا  اب  ناحتما ،  هب  روتسد  تسا ،  تارجاهم » نانز   » شیامزآ هرابرد  روتـسد  نیلوا  1 ـ 
نیا هک  دوش  لصاح  نانیمطا  هک  دوب  نیا  يارب  ناحتما  اما  دـندوب  نامیا  لها  کلـس  رد  دـندرکیم و  يراـج  ناـبز  رب  ار  نیتداهـش  ارهاـظ 
يارب زج  ناشترجاهم  هک  دـندادیم  ادـخ  هب  دـنگوس  ار  اهنآ  هک  هدوب  بیترت  نیا  هب  ناحتما  نیا  هوحن  اما  تسا  گنهامه  نطاـب  اـب  رهاـظ 

ـه و نید ــ ـن م یمزر ــ هب س هقالع  ای  يرگید  درم  هب  هقالع  ای  رسمه و  اب  ینمشد  رطاخ  هب  هک  دننک  دای  دنگوس  دیاب  اهنآ  هدوبن و  مالسا  لوبق 
 . دناهدومنن تر  ـ جه نآ ،  دننا  مـ

 . هنحتمم  / 10 - 1
(71  ) جاودزا

 ... َّنُهوُُمتِْملَع ْنِاَف  دیامرفیم « :  دعب  روتسد  رد  2 ـ 
هب دندرکیم ،  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  ناملـسم  ناونع  هب  هک  ار  يدارفا  هک  دوب  نیا  هیبیدـح  نامیپ  یلیمحت  داوم  زا  یکی  هکنیا  دوجو  اب 

ماجنا رگا  هک  يراک  دـنادرگنزاب . رافکهب  اراهنآ  زگره  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  اذـل  دـشیمننامزلماش ، هدام  نیا  اما  دـننادرگزاب ،  هّکم 
 . دوب كانرطخ  تخس  هعماج  نآ  رد  نانزهداعلاقوف  فعض  هب  هجوتاب  دشیم 

رد رفک  نامیا و  هکارچ  دـشاب  نینچمه  دـیاب  َّنَُهل » َّنُه ...  ـال  : » دـیوگیم لـبق ، مکح  يارب  تسایلیلد  تقیقحرد  هکهلحرمنیموسرد  3 ـ 
نامیپ دوشیمن و  عمج  اج  کی 
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جاودزا ( 72)
نا ـ میپ هک  یلاح  رد  دـنراد  رارق  ـم  یقتـسم طخ  ود  رد  اهنیا  هکارچ  دزاس  رارقرب  ياهطبار  رفاـک  نمؤم و  ناـیم  دـناوتیمن  جاودزا  سدـقم 

 . تسین راگزاس  مه  اب  ود  نیا  دزاس و  رارقرب  جوز  ود  نایم  رد  تد  ـ حو ـی  عون ـد  یاب جاودزا 
 « او ــ ُقِْفنَا ْم ...  ــ ُهُوتا َو  دیاز « :  ـ فایم رو  ـ تسد ـن  یمرا ـــ هچ رد  دنتخادرپیم :  ًالبق  ار  دوخ  نانز  هیرهم  هک  دوب  برع  لومعم  هک  اجنآ  زا  4 ـ 

.
یمالسا تلادع  هدش ،  عور  نز شـ فر  زا طـ نا  ـ میا ـه  لیسو ـی بـه  یادج رب  ماد  ـ قا نو  ـا چـ ما ـت  سا ـر  فاک نا  ـ شرهوش ـت کـه  ـسا ت  ــ ـسرد

 . دو ـه شـ تخادرپ يو  ـه  یرهم اصوصخ  شرسمه  تاراسخ  هک  دنکیم  باجیا 
؟  دزادر ــــ پب ار  ر  ــ هم ن  ــ یا د  ــ یا ــ ی ب ـــ سک ه  ــ ا چ ــ ما

ه ــ عماـج رد  ی  ــ ـصاخ لو  ــ ئـسم هک  يرو  ــ ما ماـمت  هکارچ  تسا ؟  لاـملاتیب  یمالـسا و  تموکح  هدـهعرب  راـک  نیا  هک  تسا  نیا  رهاـظ 
تموکح هدهعرب  درادن ،  یمالسا 

(73  ) جاودزا
 . تسا ن  ــــ یا هاو  ــ قو گ ـــ هیآ ف رد  ع  ــ مج با » ـــ صخ  » تسا و

...« . حا ــــ نُجال َو   : » ـد یا ـ مر ـ فیم ير  ـــــ گید م  ــــ کح رد  5 ـ 
اهنآ اب  هک  نونکا  هدش ،  هتخادرپ  ناشرهوش  هب  لاملاتیب  زا  نآ  لداعم  دـناهتفرگ و  قباس  رهوش  زا  يرهم  ًالبق  نوچ  هک  دـینک  روصت  ادابم 

جاودزا رد  ه  ــ د ک ــ نکیم باـجیا  نز  تـمرح  هـن ،  دوـشیم ،  ماـمت  یناّـجم  امـش  يارب  تـسین و  راـک  رد  يرهم  رگید  دـینکیم  جاودزا 
 . دوش هتفرگ  رظن  رد  وا  يارب  یبسانم  ـر  هم ز  ــ ین د  ــ ید ــ ج

ه ــــ گن هّد  ــ د ع ــ یاب ی  ــ لو دو ،  ــ ـشیم اد  ــــ ر ج ــــ فا ـــ ـر ک هوش زا  قال  ــ نود ط ــ نز ب ا  ــ جنیا رد  ه  ــ ت ک ــ ـشاد ه  ــ جوت د  ــ یاـب ن  ــ ینچمه
 . دراد

دروخیم مه  هب  تیجوز  هطبار  زین  اجنیا  رد  دنامب ،  یقاب  رفک  رب  نز  دریذپب و  ار  مالسا  رهوش  ینعی  دشاب ،  سکعرب  هاگره  هیـضق  اما  6 ـ 
 « . ِِرفاوَکلا َو ال ............  دیامرفیم « :  ـه  یآ نیمه  همادا  رد  هچنانچ  دوشیم  خسف  حاکن  و 

جاودزا ( 74)
هک دـناهدرک  حیرـصت  ـی  ـضعب ـه  تبلا تسا و  تیجوز » حاکن   » ینعم هب  اـجنیا  رد  و  ـع » نم  » ـی نعم ـل بـه  ـصا رد  ـت » مـصع  » ـع مج ـْم » َـصِع »

 . ـت سا مئاد  حاکن  روظنم 
 . تسا رفاک » نانز   » ینعم هب  ةِرفاک »  » عمج ِْرفاوَک » »

دو ـ شیم ـل  ماش ار  يدو ... ، » ـ هی  » ـی حیسم نا  ــ نز د  ــ ننام با  ـ تک ـل  ها ـت و یـا  سا كر  ـ ـشم نا  ـ نز صو  ـ ـصخم ـم  کح ـن  یا ـا  یآ ـه  کنیا رد 
 . دو ــ شیم ل  ــ ماش ار  ـر  فاک نا  ـ نز ـه  مه ـت و  سا ـق  لطم هیآ  رهاظ  یلو  تسا  ثحب  ـل  حم ـا  هقف نا  ـ یم رد 

دیامرفیم دندنویپیم ،  رفک  لها  هب  دنوشیم و  ادج  مالسا  زا  هک  تسا  ینانز  رهم  زا  نخـس  هدش ،  رکذ  هیآ  رد  هک  مکح  نیرخآ  رد  7 ـ 
 . تسا لباقتم  قوقح  هب  مار  ـ تحا ـت و  لاد ــ يا ع ــ ضتقم نیا  و  اوُقَْفنَا »  ام  اُولَئْساَو .....  : » 

 ... ْمُِکلذ دیامرفیم « :  دیکأت  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد  و 
اب هتخیمآ  هتفرگ و  همشچرس  یهلا  ملع  زا  همه  هک  تسا  یماکحا  همه  اهنیا 

(75  ) جاودزا
نیرتگرزب ـت  ـسا اد  يو خـ ـ ـس زا  همه  هک  تقیقح  ـن  یا ـه بـه  جوـت ـت و  ـسا هد  ـ ـش رو  ـ ظنم نآ  رد  دار  ـ فا ـه  مه قو  ـ قح تسا و  تـمکح 

 . دو ـــ شیم بو  ــ سحم ماکحا  نیا  يارب  ییارجا  تنامض 
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هقلطم نانز  اب  جاودزا 

ُنِمُْؤی ْمُْکنِم  َناک  ْنَم  ِِهب  ُظَعُویَِکلذ  ِفوُْرعَْملاـِب  ْمُهَْنَیب  اْوَضاَرت  اذِا  َّنُهَجاوْزَا  َنْحِْکنَی  ْنَا  َّنُهُولُـضْعَت  ـالَف  َّنُهَلَجَا  َنْغَلَبَف  َءاـسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اذِا  َو  » 
نایاپ هب  ار  دوخ  هّدـع  دـیداد و  قالط  ار  نانز  هک  یماگنه  و  َنوُمَْلعَت :  ـال  ُْمْتنَا  َو  ُمَْلعَی  ُهّللا  َو  ُرَهْطَا  َو  ْمَُکل  یکْزَا  ْمُِکلذِرِخْـالا  ِمْوَْیلا  َو  ِهّللاـِب 

، ددرگرارقرب یضارت  ياهدیدنسپ  زرط  هب  نانآ  نایم  رد  رگا  دننک ،  جاودزا  شیوخ  قباس )  نارسمه (  اب  هک  دیوشن  اهنآ  عنام  دندیناسر ، 
نیا دننکیم ،)  لمع  نآ  هب  و  دنریگیم (  دنپ  نآ  زا  دـنراد ، تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  امـش  زا  يدارفا  اهنت  هک  تسا  يروتـسد  نیا 

دشر يارب  روتسد ) )
جاودزا ( 76)

(1 « . ) ـد ینادیمن امش  دنادیم و  ادخ  تسارتدیفم و  اهیگدولآ  نتسش  يارب  رتّرثؤم و  امش  ياههداوناخ ) )
قبط ار  دوخ  یگدـنز  دـندوب  روبجم  دوش  هجوت  نانآ  لیامت  هدارا و  هب  هکنآیب  دـندوب و  نادرم  تراسا  ریجنز  رد  نانز  تیلهاج  نامز  رد 

. دننکمیظنتهماکدوخ نادرم  تالیامت 
 ، درکیم جاودزا  یلو  هزاجا  اب  نز  رگا  یتح  دشیمن ،  هداد  یتیمها  هنوگچـیه  نز  لیم  هتـساوخ و  هب  رـسمه ،  باختنا  دروم  رد  هلمج  زا 

نز و هکنیا  اب  دشیم  رایـسب  تشاد و  لیماف  نادرم  هدارا  هب  یگتـسب  لوا  رـسمه  هب  وا  يوناث  نتـسویپ  زاب  دشیم ،  ادـج  شرـسمه  زا  سپ 
ار شور  نیا  احیرص  نآرق  دندشیم ،  عنام  یتاموهوم  اهرادنپ و  يور  دنواشیوخ  نادرم  دنتـشاد  تشگزاب  هب  هقالع  ییادج  زا  دعب  رهوش 

نار ـ سمه ـد کـه بـا  یو ـ ـشن ـا  هنآ ـع  نا مـ ـد ،  ند ـ ینا ـ ـسر نایاپ  هب  ار  دوخ  هّدع  دیداد ،  قالط  ار  نانز  هک  یماگنه   : » دیوگیم هدرک  موکحم 
« . دو ــ ل ش ــ صا ــ ياهد ح ــ ید ــ نسپ زر  ــ هب ط ـت  یا ـ ضر ـا  هنآ نا  ـ یم رد  ـر  گا ـد  ننک جاودزا  شیو  خـ ـق ) با (سـ

 . هر ــــــــ قب  / 232 - 1
(77  ) جاودزا

 ، نآ رد  بطاخم  هک  تسا  هدش  هداد  زین  لامتحا  نیا  یلو  دشاب  دـنواشیوخ  نادرم  ءایلوا و  هیآ  نیا  رد  بطاخم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 
جوجل دارفا  زا  یضعب  اریز  دیوشن ،  رگید  نارهوش  اب  وا  دّدجم  جاودزا  محازم  دیداد ،  قالط  ار  ینز  هک  یماگنه  ینعی  دشاب ،  لّوا  رسمه 

زج يزیچ  هک  دنهدیم  جرخ  هب  ـت  یساسح ير  ـ گید ـر  سمه اب  جاودزا  هب  تبـسن  نز ،  نداد  قالط  زا  دعب  زورما  رد  مه  هتـشذگ و  رد  مه 
 . تسین یلهاج  هشیدنا  کی 

 . تسا هّد  ـــ لماک ع نایاپ  روظنم  ددجم  جاودزا  هنیرق  هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  لجا  غولب  انمض 
جاودزا ( 78)

دو ــ دّد خ ــ جم جاودزا  رد  د ، ) ــ ناهدرک جاودزا  را  ـل یـک بـ قاد نا کـه حـ ـ نآ « ) ۀ ــ َبِّیَث  » نا ـ نز دو کـه  ـ ـشیم هدا  ــ فتــسا ه  ــ یآ زا  ـن  یار ـ با ـ نب
 . ت ـــ سا ر  ــ ثایب ز  ــ ین ا  ــ هنآ ت  ـــ فلاخم ی  ـــ ّتح د ،  ـــ نرادن ءا  ــ یلوا تقفاوم  بلج  ه  ــ يزا ب ــ ین ه  ــ نوگچیه

نآر رد قـ جاودزا  رد  ـت  یدود ـ حم يا  ـ هتّلع

ياههار اهروتـسد  نیا  اب   ) دهاوخیم دنوادخ  ٌمیکَح :  ٌمیلَع  ُهّللا  َو  ْمُْکیَلَع  َبُوتَی  َو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  َنَنُـس  ْمُکَیِدْهَی  َو  ْمَُکل  َنِّیَُبِیل  ُهّللا  ُدیُری  » 
اناد دنوادخ  دزاس و  كا  ها پـ ـ نگ زا  ار  امش  دنک و  يربهر  ناینیشیپ  حیحص  ياهتنس  هب  دزاس و  راکشآ  امش  يارب  تداعس ) یتخبشوخ و 

(1 « .) تسا میکح  و 
 . ءاسن  / 26 - 1
(79  ) جاودزا
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زا دــشخبب و  ار  امــش  دــهاوخیم  ادــخ  و  اـمیظَع :  ًــْالیَم  اوـُلیمَت  ْنَا  ِتاو  ــ َهَّشلا َنو  ـ ُِعبَّتَی ـَن  یذَّلا ـُد  یُری َو  ـْم  ُْکیَلَع َبو  ـ ُتَی ْنَا  ـُد  یُری ـُه  ّللا َو  » 
(1 « .) دیوش فرحنم  ـی  ّلک ه  ــ ا ب ــ مش د  ــ نهاو ــ خیم ـد  نتاو ــ هش ور  ــ یپ ه  ــ ا ک ــ هنآ اّما  دیامن ،  كاپ  یگدولآ 

(2 « .) هدش هدیرفآ  فیعض  ناسنا ،  دنک و  کبس  امش  رب  ار  راک  دهاوخیم  ادخ  افیعَض :  ُناْسنِْالا  َِقلُخ  َو  ْمُْکنَع  َفِّفَُخی  ْنَا  ُهّللا  ُدیُری  » 
 ، دو ــ شیم ـس  کعنم ـن  هذ رد  لاؤ  ــ ـن س یا هد  ــ نا ش ــ یب تایآ  رد  هک  طورش  دویق و  جاودزا و  هنیمز  رد  هتشذگ  فلتخم  ماکحا  لابند  هب 

؟  تسیچ ینوناق  ياهد  ـ نب ـد و  یق ا و  ــ هتیدود ــ حم همه  نیا  زا  روظنم  هک 
 . ءاسن  / 27 - 1
 . ءاسن  / 28 - 2

جاودزا ( 80)
امـش يارب  ار  قیاقح  تارّرقم  نیا  هلیـسو  هب  دـهاوخیم  دـنوادخ   : » دـیوگیم دـهدیم و  تـالاؤس  نیا  هب  خـساپ  تقیقح  رد  قوف  تاـیآ 
ماوقا دیتسین ،  اهنت  همانرب  نیا  رد  امـش  یهگناو  دنک  يربهر  ار  امـش  تسا ،  نآ  رد  امـش  عفانم  حـلاصم و  هک  ییاههار  هب  دزاس و  راکـشآ 

عطق امش  تافارحنا  رثا  رب  هک  ار  دوخ  ياهتمعن  دشخبب و  ار  امش  دهاوخیم  ادخ  هوالع  هب  دناهتشاد ،  اهّتنس  هنوگنیا  زین  هتشذگ  كاپ 
رثا رب  هک  یتاکرب  اهتمعن و  دـهاوخیم  ماکحا  نیا  هلیـسو  هب  ادـخ   » هک دـنکیم  دـیکأت  اددـجم  و  دـنادرگزاب . » امـش  هب  رگیدراـب  هدـش 
امش دنهاوخیم  دنتسه ،  قرغ  نا  ـ هانگ جاو  ـ ما رد  ـی کـه  ناتسرپتوهش یلو  ددرگزاب ،  امـش  هب  هدش ،  عطق  امـش  زا  تاوهـش  هب  یگدولآ 

 . دیدرگ ناهانگ  هدولآ  مدق  ات  قرف  زا  اهنآ  ـد  ننامه و  ـد » یوش فر  ـ حنم ـی  لک هب  تدا  ـ عس قیرط  زا 
يراـب دـنبیب و  يدازآ و  نیا  اـی  تسا  رتهب  امـش  يارب  راـختفا  تداعـس و  اـب  هتخیمآ  ّتیدود  ــ حم نآ  ا  ــ یآ د ،  ــ ینک ر  ــ کف ا  ــ مـش نو  ــ نکا

!؟  ت ــ بکن ی و  ــ گدو ــ لآ اب  مأو  ــ ت
(81  ) جاودزا

خـساپ دننکیم ،  داریا  یـسنج  لئاسم  هنیمز  رد  اصوصخم  یبهذـم  نیناوق  هب  زین  ام  نامز  رـصع و  رد  هک  يدارفا  هب  تقیقح  رد  تایآ  نیا 
یناسنا و لماکت  یتخبـشوخ و  ریـسم  زا  میظع  فارحنا  نآ  هجیتن  تسین و  شیب  یبارـس  طرـش  دـیق و  یب  ياهيدازآ  نیا  هک  دـیوگیم ، 

عاونا اههداوناخ ،  ندـش  یـشالتم  لکـش  هب  نامدوخ  مشچ  اب  ار  نآ  زا  يدایز  ياههنومن  هک  تسا  اههاگترپ  اهههاریب و  رد  ندـش  راـتفرگ 
 . م ــ ینکیم هد  ـ هاشم ـی ،  ناور يا  ـ هیتحاران ـی ،  شزیمآ يا  ـ هيرامیب عاونا  عور ،  ـ شمان نادنزرف  یسنج ،  تایانج 

کی تقیقح  رد  نیعم  یطیارش  تحت  نازینک  اب  جاودزا  يدازآ  هرابرد  قباس  مکح   » هک دنکیم  هتکن  نیا  هب  هراشا  يدعب  هیآ  رد  نینچمه 
وا هب  وس  ره  زا  هک  نوگانوگ  زیارغ  نافوط  ربارب  رد  تسا و  یفیعـض  دوجوم  ًـالوصا  ناـسنا  اریز  دوشیم  بوسحم  هعـسوت  فیفخت و  عون 

 . دنکظفح فارحنا  زا  ار  دوخ  دناوتبات  دوشهئارا  واهب  زیارغياضرا  يارب  یعورشم  قرط  دیاب  دوشیم  روهلمح 
جاودزا ( 82)

تّقوم جاودزا 

هک تقوم ، مئاد ، دریگبتروص : دـناوتیموحن  ود  هب  جاودزا  هک  تسا  نیا  يرفعج  بهذـم  هاگدـید  زا  مالـسا  ناـشخرد  نیناوـق  زا  یکی 
ا و ـــ هت ــ ها ــ بـش نیا  هب  هراشا  مالـسا ،  رد  نوناـق  نیا  عضو  تلع  مهف  يارب  هک  دـنراد  فـالتخا  یتمـسق  رد  دـنهباشمراثآزاياهراپرد و 

 : ـت سا هد  ـــ ل ش ـــ یذ ت  ــ مسق رد  ا  ــ هفالتخا
 ، دندوب لیام  رگا  نآ  زا  سپ  دشاب و  هتشاد  همادا  ینیعم  تدم  ات  اهنآ  جاودزا  دنریگیم  میمصت  درم  نز و  تقوم  جاودزا  رد  اهفالتخا : 

مئاد جاودزا  رد  ًالثم  تسا :  تقوم  جاودزا  رتشیب  يدازآ  رد  جاودزا  عون  ود  یلـصا  توافت  دـنوشیم .  ادـج  مه  زا  هنرگو  دـننک  دـیدمت 
هداوناخ حلاصم  دودح  رد  ار  شتاروتـسد  دریذپب و  هداوناخ  سیئر  ناونعب  ار  درم  دیاب  هاوخان  هاوخ  نز  دوش ؛  نز  جرخ  لّمحتم  دـیاب  درم 
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مه زا  رهوش  نز و  مئاد ،  جاودزا  رد  دندنبیم .  مه  اب  نز  درم و  هک  دراد  ینامیپ  هب  یگتسب  دراوم  نیا  تقوم  جاودزا  رد  اما  دنک  تعاطا 
اما درادن ،  ار  ند  رادهچب شـ زا  يریگولج  قح  يرگید  تیاضر  بلج  نودب  کیچیه  مئاد  رد  تسین .  نینچ  ّتقوم  رد  اّما  دنربیم ،  ثرا 

 . تسین يرورض  راک  ـن  یا يارب  رگید  فرط  تیاضر  بلج  ّتقوم  رد 
(83  ) جاودزا

مدع هک  توافت  نیا  اب  تسا  مزال  ود  ره  رد  رهَم  درادن .  مئاد  جاودزا  زا  یـشان  دنزرف  اب  یقرف  تقوم  جاودزا  زا  یـشان  دـنزرف  اهتهابش : 
رتخد ردام و  ود ،  ره  رد  دوشیم ،  نییعت  لـثملارهَم  دـقع  ندرک  لـطاب  نودـب  مئاد  رد  اـما  دوشیم ،  دـقع  نـالطب  بجوم  تقوم  رد  نآ 

 ، تـسین زیاــج  دروـم  ود  ره  رد  رهاوــخ  ود  نـیب  عــمج  زین  دــندرگیم و  مرحم  مارح و  هـجوز  رب  جوز  رــسپ  ردــپ و  جوز و  رب  هـجوز 
ره رد  دوشیم .  يدـبا  تمرح  بجوم  کیره  اـب  ياـنز  تسا و  مارح  نارگید  رب  مئادریغ  هجوز  زا  مه  مئاد و  هجوز  زا  مه  يراگتـساوخ 
ای تبوـنود  تقوـم  نز  هّدـع  تساهناـهام و  تداـع  تبوـنهس  مـئاد  نز  هّدــع  هـک  تواـفت  نـیا  اـب  دراد  هـگن  هّدـِـع  دــیاب  نز  دروـم ،  ود 

(1  .) زورجنپولهچ
جاودزا ( 84)

و امیکَح ... :  امیلَع  َناک  َهّللا  َّنِا  ِۀَضیرَْفلا  ِدَْعب  ْنِم  ِِهب  ُْمْتیَـضاَرت  امیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  َو ال  ًۀَـضیرَف  َّنُهَروُُجا  َّنُهُوتاَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسااَمَف  » ... 
زا دعب  دیاهدرک  قفاوت  رگیدکی  اب  هچنآ  هب  تبسن  تسین  امـش  رب  یهانگ  دیزادرپب و  تسا  بجاو  ار ،  اهنآ  رهم  دینکیم  هعتم  هک  ار  ینانز 

(2 « .) تسا ـم  یکح ا و  ــ ناد د  ــ نوادخ ر ،  ــ هم ـن  ییعت
ار اهنآ  رهم  دینکیم  هعتم  هک  ار  ینانز   : » دیوگیم تسا و  هعتم »  » حالطـصا هب  تقوم و  جاودزا  هلأسم  هب  هراشا  قوف ،  هیآ  زا  تمـسق  نیا 
نا ـ ناملـسم يارب  هیآ  نیا  لوزن  زا  لبق  تقوم ،  جاودزا  عیرـشت  لصا  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآ  زا  و  دـیزادرپب » دـیاب  بجاو  کـی  ناونع  هب 

 . دنکیم هیصوت  اهنآ  رهم  تخادرپ  ـت بـه  بسن ـه  یآ ـن  یا رد  هدو کـه  ـم بـ لسم
 . يرهطم دیهش  داتسا  - 1

 . ءاسن  / 23 - 2
(85  ) جاودزا

 . دریگ رارق  یسررب  دروم  تهج  ـد  نچ زا  ـت  سا مزال  تسا  یعامتجا  یهقف و  يریسفت و  مهم  ثحابم  زا  یکی  ثحب  نیا  هک  اجنآ  زا  و 
 . دنکیم دیکأ  تقوم تـ جاودزا  رب  ار  نآ  ت  ــ لالد دراد  دو  ــ جو قو  ــ ه ف ـــ یآ رد  ه  ـــ ی ک ــ نئار ـــ ق 1 ـ 

 . ت ــ سا هد  خ شـ ــ سن اد  ــ عب هدو و  ــ هلآوهیلعهللایلص ب ربمایپ  رصع  رد  تقوم  جاودزا  2 ـ 
 . جاودزا عو  ن نـ ــ یا ی  ــ عا ــ متجا ترور  ــ ض 3 ـ 
 . تالا ــــ کشا زا  ياهرا  ـــــ ه پ ـــ خ ب ـــ سا ــ پ 4 ـ 

تقوم جاودزا  ینعم  هب  مالـسا  رد  تسا  هدـش  هتفرگ  نآ  زا  ُْمتْعَتْمَتِْـسا »  » هک هَْعتُم »  » هملک ًالوا  هک :  تشاد  هجوت  دـیاب  لوا  تمـسق  هراـبرد 
تاـیاور رد  ینعم  ـن  یمه بـا  ه ) ــ عتم  ) ه ــ ملک ن  ــ یا هک  تسا  نیا  نآ  هاوـگ  دـشابیم ،  هیعرـش  تقیقح  هراـب  نیا  رد  حالطـصا  هـب  تـسا و 

 . ت ــ سا هد  ــ هدرب ش راک  هب  رّرکم  هباحص  تاملک  هلآوهیلعهللایلص و  ربمایپ 
جاودزا ( 86)

: دـش دـهاوخ  نینچ  هیآ  ینعم  هجیتن  رد  دوش  ریـسفت  يریگهرهب »  » ینعی نآ  يوغل  ینعم  هب  دـیاب  دـشابن  روبزم  ینعمهب  هملکنیا  رگا  اـیناث :
ـت ـسین نا  ــ نز زا  ير  ــ یگهر ــ هب هب  طورـشم  رهم  نتخادرپ  مینادیم  هک  یلاـح  رد  دـیزادرپباراهنآ » رهم  دـیتفرگ  هرهب  مـئاد  ناـنز  زا  رگا  »

 . دوشیم بجاو  مئاد ،  جاودزا  د  ــ قع در  ــ جم ه  ــ ر ب ــ هم زا  ی  ــ مین لقادح  ای  روهشم  هب  ا  ــ نب ر  ــ هم ما  ــ مت ه  ــ کلب
ل ــ ها نار  ــ سفم زا  يدا  ــ یز هورگ  مال و  ــ سا فور  ــ عم ر  ــ سفم دنمـشناد و  سا  ــ بعنبا د  ــ ننام ( 1 « ) ن ــ یعبات  » و با » ـ حصا  » نا ـ گرزب ـا :  ثلاث
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 . دناهدیمهف ار  تقوم  جاودزا  مکح  قوف ،  هیآ  زا  ـی  گمه مالسلامهیلع  ت  ــ یب ل  ــ ها نار  ــ سفم ما  ــ مت ن و  ــ نست
 . دندرکن كرد  ار  ربمایپ  نامز  دندمآ و  راک  يور  هباحص »  » زا دعب  هک  یناسک  - 1

(87  ) جاودزا
رد ـی  ناوارف تا  ـ یاور ـد و  ناهدومن ـر  یـسفت ـی  نعم نیمه  هب  ار  هیآ  اقفتم  دـندوب ،  رتهاگآ  همه  زا  یحو  رارـسا  هب  هک  تیب  لـها  همئا  اـعبار : 

 : هلمج زا  تسا  هد  ـل شـ قن ـه  نیمز ـن  یا
ر ــ هلآوهیلعهللایلص ب ر  ــ بمغیپ ت  ــ ّنس هد و  ــ لزا ش ــ نآرق ن رد  ه  ــ عتم م  ــ کح  : » دو ـ مر ــ ه ف ــ هد ک ــ ـش ل  ــ قن مالـسلاهیلع  قدا  ــ ـص ما  ــ ما زا 

(1 « .) تسا هد  ـ یدر يرا گـ ــ نآ ج ق  ــ بط
ُْمتْعَتْمَتْسااَمَف دیامرفیم : هکاجنآ  هتفگ  نخس  هعتم )  ) هراب نیا  رد  دیجم  نآرق  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  و 

(2 « .) ًۀَضیر ــ َّنُهَروُُجا َف َّنُهُوتاَف  َّنُْهنِمِِهب 
نب هّللادبع  مانب  یصخش  خساپ  رد  هک  تسا  هدش  لقن  زین  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  و 

 . هحفص 467 دلج 1 ،  نیلقثلارون ،  - 1
 . هحفص 467 دلج 1 ،  نیلقثلارون ،  - 2

جاودزا ( 88)
« دـشابیم لالح  تمایق  زور  ات  نآ  تسا و  هدرک  لـالح  شربماـیپ  ناـبز  رب  نآرق و  رد  ار  نآ  دـنوادخ   : » دومرف هعتم  دروم  رد  یثیل  ریمع 

(1 .)

؟  تسا هد  ــ خ ش ــ سن ـت  قو ــ جاودزا م ـم  کح ـا  یآ

زاغآ رد  ناناملـسم  یتح  هدوب و  عورـشم  مالـسا  زاغآ  رد  تقوم  جاودزا  هک  تسا  نیا  رب  نید  ترورـض  هکلب  مالـسا  ياملع  مومع  قافتا 
مارح ار  اهنآ  نم  هک  دوب  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  نامز  رد  هعتم  ود   » هدـش لقن  رمع  زا  هک  یفورعم  هلمج  دـناهدرک و  لـمع  نآ  هب  مالـسا 

هلآوهیلعهللایلص ربمایپ  رصع  رد  مکح  نیا  دوجو  رب  ینـشور  لیلد  ( 2 « ) عــتمت نا و حـج  ـ نز ـه  عتم ـم ،  نکیم تازا  ـ جم ـا  هنآ رب  مدر و  کـ
 . تسا هد  ــ م ش ـــ یرحت خسن و  ادعب  هک  ـد  نتسه ـی  عّد ــ م مکح ،  نیا  نافلاخم  اهتنم  تسا 

 . دلج 1 هحفص 360 ،  ناهرب ،  ریسفت  - 1
 . هحفص 158 دلج 2 ،  نافرعلازنک ،  - 2

(89  ) جاودزا
 . تسا ناشیرپ  فلتخم و  ًالما  ــ د ک ــ ننکیم اعّدا  روبزم  مکح  خسن  هرا  ــ برد هک  ی  ــ تا ــ یاور ه  ــ کنیا ه  ــ جو ــ بلا ت ــ ا ج ــ ما

لیلد هنوگچیه  تسا و  یعطق  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  نامز  رد  جاودزا  عون  نیا  مکح و  نیا  ندوب  عورشم  لصا  هک  تسا  نیا  مّلـسم  ردق 
هب مکح  دیاب  هدیـسر  توبث  هب  لو  ـ ـصا ـم  لع رد  هک  ـی  ملـسم نو  ـ ناق ـق  بط ـن  یاربانب ـت  ـسین تسدرد  نآ  ندش  خسن  هرابرد  يدامتعا  لباق 

 . درک نو  ـ ناق نیا  ءا  ــ قب
ـر بما ــ یپ نا  ــ مز رد  م  ـــ کح ن  ـــ یا ه  ــ ت ک ـــ قیقح ن  ـــ یا رد  ت  ــ ــسا ی  ــ نــشور هاو  ــ ز گ ــ ین هدــش  لــقن  ـر  مع زا  هــک  يروهــشم  هــلمج 

 . ـت سا هد  خسن شـ ـز  گره هلآوهیلعهللایلص 
ماکحا زا  ياهراپ  ادخ  نامرف  هب  دناوتیم  هک  تسا  وا  اهنت  درادن و  ار  ماکحا  خسن  قح  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  زج  سکچیه  تسا  یهیدب 
یتمسق دوخ  داهتجا  هب  دناوتیم  یسکره  هنرگو  دوشیم  دودسم  یلک  هب  خسن  باب  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  دنک و  خسن  ار 

جاودزا ( 90)
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هلآوهیلعهللایلص ربمایپ  نانخس  ربارب  رد  داهتجا  ًالوصا  دنام و  دهاوخن  یقاب  يدبا  تعیرش  مانب  يزیچ  رگید  دنک و  خسن  ار  یهلا  ماکحا  زا 
 . ـد شا ــ بیم را  ــ بتعا هنو  ــ گر ــ دقاف ه هک  تسا  صن  لباقم  رد  داهتجا 

هرابرد رمع  نب  هّللادبع  زا  ماش  لها  زا  یسک  میناوخیم :  تسا  ننـست  لها  فورعم  حاحـص  بتک  زا  هک  يذمرت  حیحـص  رد  هکنیا  بلاج 
هدرک یهن  لـمع  نیا  زا  رد تـو  پـ ـت :  فگ ـی  ماـش در  مـ ـت .  ـسا بوخ  لـالح و  راـک  نیا  تفگ :  احیرـص  باوج  رد  وا  درک  لاؤـس  هعتم 

ـت نـس ـا  یآ ـد  هد هزاجا  ار  نآ  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  درک و  یهن  يراک  ـن  ینچ زا  مردپ  رگا  تفگ : تفـشآرب و  رمع  نب  هّللادبع  تسا ،
(1  !« .) و ــ رود ش ن  ــ دز م ــ زا ن ـز و  یخر بـ م ؟  ــ نک يور  ــ یپ مرد  ــ ه پ ــ تفگ زا  م و  ــ نک اهر  ار  هلآوهیلعهللایلص  ر  ــ بمایپ سد  ـ قم

 . حاکنلا باتک  دلج 2 ،  همعل ،  حرش  - 1
(91  ) جاودزا

ـی عا ـ متجا ترور  کی ضـ تقوم  جاودزا 

قرط هجوتم  اهنآ  عابشا  يارب  دوشن  هتفگ  خساپ  یحیحـص  تروص  هب  ناسنا  یعیبط  زیارغ  هب  رگا  هک  تسا  یمومع  یّلک و  نوناق  کی  نیا 
 ، ـم یر ـ بب ن  ــ یب زا  ـم  یناو ــ تب مه  اضرف  درب و  نیب  زا  ناوتیمن  ار  یعیبط  زیارغ  هک  تسین  راکنا  لـباق  تقیقح  نیا  اریز  دـش  دـهاوخ  یفارحنا 

 . ت ـــ سا ـش  نیر ــ فآ نو  ــ نا ــ اب ق هزرا  ـــــ بم عون  کی  راک  نیا  ار  ــ یز تسین  هنالقا  یماد عـ ــ قا ن  ــ ینچ
ن ــ یا ـم و  ینک يرادر  ـ بهرهب ـی  گدنزاس ـر  یسم رد  ا  ــ هنآ زا  عا و  ـ بـشا ـی  لومعم ـق  یرط زا  ار  ا  ـــ هنآ ه  ــ ـت ک ـسا نآ  ح  ــ یحـص هار  ـن  یار ـ بانب

 . تسا یناسنا  زیارغ  نیرتدنمورین  زا  یکی  یسنج  هزیرغ  هک  درک  را  ـ کنا ناو  ــ تیمن ز  ـــ ین ار  عو  ـ ضوم
ای دنتـسین ،  مئاد  جاودزا  هب  رداق  یّـصاخ  نینـس  رد  یناوارف  دارفا  اـهطیحم ،  طیارـش و  زا  يرایـسب  رد  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  نونکا 

 . دنوشیم ور  ور بـه  یسنج  هزیرغ  ياضرا  مدع  لکشم  اب  اهتیرومأم  ای  ینالو و  ــ ياهتر ط ــ فا ــ سم رد  لهأتم  دارفا 
جاودزا ( 92)

رتمک هتفر و  الاب  یعاـمتجا  هدـیچیپ  لـئاسم  لیـصحت و  هرود  ندـش  ینـالوط  رثا  رب  جاودزا  نس  هک  اـم  رـصع  رد  اـصوصخم  عوضوم  نیا 
 . تسا هتفرگ  دوخ  هب  يرتداح  لکش  دنک ،  جاودزا  هب  مادقا  یسنج  هزیرغ  نارود  نیرتغاد  رد  ینعی  نییاپ  نینس  رد  دناوتیم  یناوج 

ربارب رد  ار  اهنآ  هکنیا  ای  و  اهنابهر ؟  دـننامه  دومن  قیوشت  هزیرغ  نیا  ندرک  بوکرـس  هب  ار  مدرم  دـیاب  ایآ  درک ؟  دـیاب  هچ  عضو  نیا  اـب 
هب هک  تسا  یسنج  مسینومک  نتفریذپ  نامه  هک  تسناد  زاجم  ار  نیگنن  هدننز و  ياههنحص  نامه  تشاذگ و  دازآ  یسنج  يراب  دنبیب و 

دـشاب و هتـشاد  عورـشمان  طابترا  رـسپ  اههد  اب  دوش  هداد  هزاجا  رتخد  کی  هب  دریگرب و  ماـک  رتخد  اهدـص  زا  دوش  هداد  هزاـجا  رـسپ  کـی 
ـی گدنز در  ــ م م ،  ــ ئاد جاودزا  زا  ـی پـس  طباور ـن  ینچ ـی بـا  نارتخد نار و  ـ سپ ـن  ینچ ـا  یآ ترو  نآ صـ رد  دنک ،  نینج  طقـس  راب  نیدنچ 

 . ت ــــ سا ی  ــ فنم باو  ــ ه ج ــ ه ک ــــ تبلا دو ؟  ــ د ب ــ نهاوخ هداو  ــ ناخ نز  و 
(93  ) جاودزا

؟  ار یسنج  يراب  دنبیب و  نآ  هن  دروآ و  راب  هب  ار  مئاد  جاودزا  تالکشم  هن  هک  میریگ  شیپ  رد  ار  یموس  هار  هکنیا  ای  و 
تسین هدوبن و  مدرم  تاقبط  همه  یـسنج  ياهيدنمزاین  يوگباوج  ییاهنت  هب  زورما  رد  هن  هتـشذگ و  رد  هن  مئاد » جاودزا   : » هکنیا هصالخ 

 . میریذپب ار  تقوم  جاودزا  مکح  ای  مینادب و  زا  ـ جم ار  ءا » ـ شحف  » ـد یاب ای  ـم  یراد رار  ـی قـ هار ود  ام بـر سـر  و 
دزا و ــ سن نآ  دننا  ــ یلیصحت و م تالا  ــ غتشا ای  یلام  نکمت  مدع  اب  هک  دراد  ار  مئاد  جاودزا  نیگنـس  طیار  ــ ـش ـت نـه  قو جاودزا مـ حر  ــ ط

 . درادر ــ برد ار  ءا  ـــ شحف ی و  ـــــ سنج عیا  ــ جف يا  ــ هنا ــ یز ه  ــ ن
جاودزا ( 94)
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دو ــ شیم دراو  ـت  قو ــ جاودزا م ه بـر  ــ ییا ک ـ هدار ـ یا

یغلبم نـتخادرپ  ربارب  رد  یـشورفدوخ »  » ود ره  دراد ؟ دوـجو  ءاـشحف »  » و تقوـم » جاودزا   » ناـیم یتواـفت  هـچ  دوـشیم  هـتفگ  یهاـگ  1 ـ 
ود رکذ  رد  ود  نآ  توافت  اـهنت  یـسنج !  ياـهیگدولآ  ءاـشحف و  هرهچ  رب  تسا  یباـقن  جاودزا  عون  نیا  تقیقح  رد  دوشیم و  بوسحم 

 . تساهغیص يارجاینعی  هداس  هلمج 
یتاررقم هکلب  دوـشیمن  ماـمت  هلمج  ود  نتفگ  اـب  اـهنت  تقوـم  جاودزا  هک  تسا  نیا  دـیآیم  تسد  هـب  تقوـم  جاودزا  موـهفم  زا  هـچنآ   ـ

تدم هک  یماگنه  هب  دشاب و  دیاب  درم  نیا  رایتخا  رد  ارصحنم  تقوم ،  جاودزا  تدم  مامت  رد  ینز  نانچ  ینعی  دراد ،  مئاد  جاودزا  دننامه 
ات دنک .  يراددوخ  يرگید  صخـش  اب  جاودزا  هنوگره  هب  مادقا  زا  دیاب  زور  جنپ  لهچ و  لقادح  ینعی  دراد ،  هاگن  هّدـع  دـیاب  تفای  نایاپ 

تیاعر مهزاب  هدرک  هفطن  داقعنا  زا  يریگولج  هب  مادقا  يریگولج  لیاسو  اب  رگا  یتح  ددرگ ،  نشور  وا  عضو  هدش  رادراب  لوا  درم  زا  رگا 
ماکحا مامت  دریگ و  رارق  وا  تیاـمح  دروم  مئاد  جاودزا  دـنزرف  دـننامه  دـیاب  دـش  يدـنزرف  بحاـص  وا  زا  رگا  تسا و  بجاو  تدـم  نیا 

 . درادن دوجو  دویق  طیارش و  ـن  یا زا  کیچیه  ءاشحف  رد  هک  یلاح  رد  دش ،  دهاوخ  يراج  وا  رب  دنزرف 
(95  ) جاودزا

زا نادـنزرف  دوش  ثعاب  دوش و  هداد  هعماج  لـیوحت  عورـشمان  نادـنزرف  نوچمه  تسرپرـسیب  دارفا  هک  دوشیم  ببـس  تقوم  جاودزا  2 ـ 
؟  دننا ـ مب مور  ــ حم يردا  ــ يردپ و م تیامح 

یلاخ هناش  لسانت  راـب  ریز  زا  دـناوتیمن  يرگید  تیاـضریب  کیچـیه  مئاد  رد  هک  دراد  مئاد  جاودزا  اـب  ار  تواـفت  نیا  تقوم  جاودزا  - 
جاودزا ود  نیا  رد  دـنزرف  نیب  یتوافت  نینچمه  دـننک و  يریگولج  ندـش  رادهچب  زا  دـنناوتیم  هنادازآ  فرط  ود  ره  تقوم  رد  اما  دـنک ، 

یعاـمتجا قوقح  ریاـس  ثاریم و  رد  ـی  ّتح ـم  ئاد جاودزا  ناد  ـ نزرف اـب  یتواـفت  نیرتکـچوک  نیرتمک و  تقوم  جاودزا  نادـنزرف  تسین و 
 . ـد نکیم رو  ـ بجم ـف و  ّلکم ار  ـا  هنآ نو  ـ ناق ـد  ننک عانتما  دوخ  هفیظو  زا  ردام  ای  ردپ  اضرف  رگا  دنرادن و 

جاودزا ( 96)
ماجنا هدرپ  تشپ  رد  ار  ءاشحف  هنوگره  هدرک و  هدافتسا  ءوس  نوناق  نیا  زا  زابسوه  دارفا  زا  یـضعب  هک  دوشیم  ببـس  تقوم » جاودزا  « ـ  3

؟  ـد نراد ابا  نآ  زا  تیصخش  اب  نانز  دنهدیمن و  تقوم  جاودزا  هب  نت  زگره  مرتحم  دارفا  هک  اجنآ  ات  دنهد 
زا ار  مدرم  ولج  دیاب  ایآ  دندرک  ردخم  ّداوم  شورف  هب  مادقا  رفـس  نیا  رد  دندرک و  هدافتـسا  ءوس  ادخ  هناخ  ترایز  زا  ياهدـع  اضرف  رگا   ـ

 ! ار ناگدننکهدافتسا  ءوس  ولج  ای  میریگب  یمالسا  میظع  هرگنک  نیا  رد  تکرش 
هب ناگدـننکلمع  بیع  هکلب  تسین ،  نوناق  بیع  دـنراد ،  تهارک  یمالـسا  نوناق  نیا  زا  مرتحم  دارفا  زورما  هک  مینکیم  هظحـالم  رگا  و 

ـت موکح ـد و  یآرد ـم  لاس تروص  هب  تقوم  جاودزا  مه  زورما  هعماج  رد  رگا  تسا ،  نآ  زا  ناگدننکهدافتساءوس  رتحیحـص ،  ای  نوناق و 
مه دـش و  دـهاوخ  هتفرگ  اههدافتـساءوس  ولج  مه  دـنک  هدایپ  حیحـص  روط  هب  ار  عوضوم  نیا  صاخ ،  تاررقم  طباوض و  تحت  ـی  مالـسا

 . ـت شاد دنهاوخن  تهارک  نآ  زا  ـی  عامتجا ياهترورض  ماگنه  هب  مرتحم  دارفا 
(97  ) جاودزا

یفاـنم یتروص  لکـش و  ره  هب  هک  تسا  ینارـسوه  زیوجت  هکلب  ارـسمرح ،  لیکـشت  زیوجت  اـب  يواـسم  تقوم  جاودزا  ندرمـش  زاـجم  4 ـ 
 . دشابیم یهابت  طوقس و  لماع  قالخا و 

زا روظنم  ایآ  هکنیا  رگید  هدوب و  هچ  یعامتجا  هبنج  زا  ارـسمرح  لیکـشت  لماع  هکنیا  یکی  درک  یـسررب  هبنج  ود  زا  دـیاب  ار  هلأـسم  نیا   ـ
 . تسا نادرم  زا  ياهدع  يارب  يزاس  ارسمرح  ینارسوه و  هلیسو  ندرک  مهارف  تقوم ،  جاودزا  نو  ـ ناق عیرشت 

یعامتجا یقالخا و  طیارـش  ینعی  تسا ؛  نز  فافع  اوقت و  یکی  دراد ،  تلاخد  اجنیا  رد  لماع  ود  يزاسارـسمرح :  یعامتجا  للع  فلا : 
ار دو  ــ هرا خ ــ نکمتم چ ینارـسوه  درم  طیارـش  نیا  رد  دـهدن .  درم  دـنچ  اب  یـسنج  طابترا  هزاجا  نانز  هب  هک  دـشاب  يروط  دـیاب  طـیحم 
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ار دو  ــ هرا خ ــ نکمتم چ ینارـسوه  درم  طیارـش  نیا  رد  دـهدن .  درم  دـنچ  اب  یـسنج  طابترا  هزاجا  نانز  هب  هک  دـشاب  يروط  دـیاب  طـیحم 
 . ـد نادیم ار  ــ سمر ــ ل ح ــ یکشت دو و  ــ دز خ ــ نا ن ـــ نز زا  ـی  هور ــ يروآدر گ ــ رد گ ر  ــ صحنم

جاودزا ( 98)
شیازفا دّرجم  نانز  ددع  اذل  دنتسین  رسمه  نتشاد  هلئاع و  لیکشت  هب  رداق  نادرم  زا  ياهدع  هک  تسا  یعامتجا  تلادع  ندوبن  رگید  لماع 

کی هب  ینز  ره  ارهق  دوش ، مهارف  همه  يارب  هلئاع  لیکشت  هلیسو  یعامتجا و  تلادع  رگا  اذل  ددرگیم . مهارف  يزاسارسمرح  هنیمز  هتفای ، 
 . دوشیم یفتنم  يزاسارسمرح  یشایع و  هنیمز  دریگیم و  ّقلعت  درم 

ات دناهدرک  مایق  یتسرپاوه  ینارسوه و  دضرب  امومع  ینامسآ  نایدا  کشالب  تسا ؟  ینارسوه  نیمأت  يارب  تقومجاودزا ، عیرـشتایآ  ب : 
هدادرارق یتسرپتب  فیدر  رد  ار  یتسرپاوه  زین  مالسا  تسا  هدمآرد  قاش  ياهتضایر  لمحت  تروص  هب  نایدا  بلاغ  رد  رمانیا  هکاجنآ 

ناسنا زیارغ  مامت  مالـسا  رظن  زا  تسا .  هدرک  یفرعم  نوعلم  دـشاب ،  نوگانوگ  نانز  زا  ییوجماک  شفدـه  هک  یـسک  ینعی  ارقاّوذ  مدآ  و 
ياوقت فافع و  لماع  راک  نیا  يارب  اما  هدرکخسنار ، يزاسارـسمرح  مسر  ارهاظ  زورمايایند  ددرگعابـشا . تعیبط  ياضتقادودح  رد  دیاب 

هار بـه ـن  یا زا  ار  ـت  مد ــ ـن خ یر ــ تگرز ــ هدومن و ب ییاجره  ار  ناـنز  ینعی  ار ،  یعاـمتجا  ياـهيراومهان  لـماع  هن  هدرب ،  نیب  زا  ار  نز 
 . تسا هداد  ما  ـ جنا نار  ـ سو نادر هـ ــ م

(99  ) جاودزا

تقوم جاودزا  و  لسار » »

« یسدنیل یب  نب   » مانب ناناوج  مکاحم  تاضق  زا  یکی  حرط  زا  سپ  قالخا  ییوشانز و  باتک  رد  یسیلگنا  فورعم  دنمشناد  لسار  دنارترب 
دراو دیدج  ییوشانز  عون  کی  رد  دنـشاب  رداق  دـیاب  ناناوج  یـسدنیل "  " حرط قبط  هک   : » دـسیونیم نینچ  هناتـسود » ییوشانز   » دروم رد 

ور نیا  زا  دنشاب :  هتـشادن  ندش  رادهچب  دصق  نیفرط  هکنیا  تسخن  دراد :  توافت  تهج  هس  زا  مئاد )  ) یلومعم ياهییوشانز  اب  هک  دنوش 
هکنیا مّوس  دریذپ ، تروص  یناسآ  ـا بـه  هنآ ـی  ئادـج ـه  کنیا ـر  گید ـد .  نزومایب ـا  هنآ ه  ــ ار ب يرادرا  ــ زا ب ير  ــ یگـشیپ قر  ــ نیرتهب ط دـیاب 

« . دشاب هتشادن  هقفن  قح  هنوگچیه  نز  قالط ، زاسپ 
جاودزا ( 100)

هب يرما  نینچ  رگا  هک  منکیم  رّوصت  نم   : » دـیوگیم نینچ  هدـش  نایب  الاب  رد  نآ  هصـالخ  هک  یـسدنیل »  » داهنـشیپ رکذ  زا  دـعب  لـسار » »
كرتشم یگدنز  کی  رد  دنهدب و  تقوم  جاودزا  هب  نت  اههاگـشناد  نایوجـشناد  هلمج  زا  ناناوج  زا  يریثک  هورگ  دـسرب  ینوناق  بیوصت 

یلعف جر  جر و مـ ـ هر ـی پـ ـسنج طباور  اهیناماس و  ـ با زا نـ يرا  ــ یـسب زا  اـهر  تسا و  يدازآ  نمـضتم  هک  یگدـنز  دـنراذگب ،  ياـپ  یتقوم 
(1 « .) دشابیم

 . قال ـــ خا ـی و  یو ـــ شا ــــ نز با  ــ تک - 1
(101  ) جاودزا

یتایـصوصخ طیارـش و  اهتنم  تسا  مالـسا  حرط  دننامه  يدایز  تاهج  زا  تقوم  جاودزا  هرابرد  قوف  حرط  دوشیم  هظحالم  هک  روطنامه 
زايریگوـلج مـه  یمالــسا  تقوـم  جاودزا  رد  تـسا .  رتلـماک  رتنـشور و  يداـیز  تاــهج  زا  هدروآ  تقوـم  جاودزا  يارب  مالــسا  هـک 

 . تسینبجاوهقفنمهوناسآندشادجمهوتساعنامیب ًالماکدنزرف 

تایاور رد  یگراب  نز  یبلطعونت و  ندوب  مومذم 

دنراد رظن  قافتا  همه  هتبلا  دنرامـشیمن .  زاجم  یمالـسا  قرف  ریاس  ار  تقوم  جاودزا  هکنیا  نآ  تسا و  بوخ  یمهم  هتکن  رکذت  اجنیا  رد 
یتـقوم يرما  تلع ،  نیا  املـسم  تسا ،  هدرک  میرحت  ار  نآ  دوخ  ناـمز  رد  رمع »  » مود هفیلخ  هدوـب و  زاـجم  رما  نیا  مالـسا  ردـص  رد  هک 
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رطاخ هب  راهطا  همئا  هک  دوب  اجنیا  دـش ،  یقلت  تباث  همانرب  کی  ناونع  هب  نیـشیپ  يافلخ  هریـس  یتانایرج ،  رثا  رد  اهدـعب  یلو  دوبن ،  شیب 
مالـسلامهیلع راهطا  همئا  هک  اجنآ  دسریم  رظن  هب  دندرکیم  قیوشت  بیغرت و  نآ  هب  یمالـسا  ّتنـس  نیا  یـشومارف  كرت و  زا  يریگولج 

ینادرم يارب  نوناق  نیا  دنیوگب  مدرم  هب  هک  تسا  نآ  یلوا  فدـه  تمکح و  رابتعا  هب  دـناهدرک ،  عنم  تقوم  جاودزا  زا  ار  راد  نز  ِنادرم 
يایحا يارب  ینعی  يوناث  تمکح  نآ  رطاخ  هب  دـناهدرک  بیغرت  ار  دارفا  مومع  هک  اجنآ  تسا و  هدـشن  عضو  دـنرادن  نآ  هب  یجاـیتحا  هک 
جاودزا هب  بیغرت  زا  هّمئا  روظنم  عیرـشت و  زا  مالـسا  روـظنم  زگره  هکنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  لاـح  ره  هب  تسا .  هدوـب  هکورتـم  تنـس  نیا 

هدش لا  ـ فغا نا  ـ نز زا  ياهد  يار عـ یگرا بـ ـ چیب هلیسو  ای  ناتفص ،  ناو  ـ یح يارب  يزا  ـ سارسمرح ـی و  نارسوه ـه  لیسو هک  هدو  ـ بن نیا  تقوم ، 
(1  .) دننک مهارف  تسرپرسیب  نادنزرف  و 

ـی ـسک ـث  یبـخ دار  ـ فا زج  دوب  هدرکن  مارح  ار  هعتم  رمع  رگا   : » دوـمرف هک  ـت  ـسا هد  ـ ـش ـل  قن مالـسلاهیلع  ـی  لع ما  ـ ما زا  ياه کـه  ـ نو بـه گـ
(1 « .) ـد شی ـ من ا  ــ نز ـب  کتر مـ

جاودزا ( 102)
 . هحفص 54 مالسا ،  رد  نز  قو  ـ قح ما  ـ ظن - 1

(103  ) جاودزا
نیاربانب درادـن و  تقباطم  مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  تیب و  لها  گنهرف  اب  یبلطعونت  یگراـبنز و  عقاو  رد  داـیز و  نتفرگ  هعتم  هب  قیوشت 

رازه یناوتیم  دیوگب :  نز  راهچ  هب  هعتم  تیدودحم  هب  طوبرم  لاؤس  خساپ  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هک  دشاب  لوقعم  دناوتیم  هنوگچ 
لابند لاح  نیع  رد  دنراد و  نز  هک  یناسک  زا  ادیدش  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  یلاح  رد  دنتـسه .  ياهیارک  نز  اهنآ  اریز  يریگب  هعتم  نز 
نیدب هک  دنمورحم  نز  نتـشاد  زا  هک  تسا  یناسک  هدافتـسا  يارب  هعتم  عیرـشت  تمکح  هک  هدش  حیرـصت  هدش و  شنزرـس  دـنوریم  هعتم 

هـس تسین  دب  بلطم  ندش  رتنشور  يارب  دندرگیمن .  يراب  دنبیب و  یتّفعیب و  راچد  مه  دوشیم و  عفترم  اهنآ  یـسنج  زاین  مه  هلیـسو 
 : مینک لقن  هنیمز  نیا  رد  ار  ایوگ  تیاور 

 . هحفص 283 دلج 5 ،  همعل ،  حرش  - 1
جاودزا ( 104)

ـه عتم ار بـا  تـو  دو :  ــ مر ــ تر ف ــ ـضح مدر  ــ لاؤـس ک هعتم  دروـم  رد  مالـسلاهیلع  رفعج  نبیـسوم  ماـما  زا  دـیوگیم :  نـیطقی  نـبیلع  1 ـ 
 . تسا هدر  زا کـ ـ ینیب هعتم  زا  ار  ـد تـو  نواد نز خـ ن  ــ تشاد اب  ـی کـه  لا رد حـ را ؟  ـ کچ

یـسک يارب  تسا  حابم  لالح و  دومرف :  ترـضح  مدرک  لاؤس  هعتم  دروم  رد  مالـسلاهیلع  رفعج  نبیـسوم  زا  دیوگیم :  دیزی  نبحتف  2 ـ 
 . د ــ شاب رود  ش  ــ نز زا  ه  ــ تسا ک حابم  شیارب  یتروص  رد  تشاد  نز  رگا  تسین ،  زاینیب  نآ  زا  نز  نتشاد  اب  هک 

هب تسا  بجاو  امش  رب  هچنآ  دیـشاب  هتـشادن  هعتم  رب  رارـصا  زورما  تشون :  شناتـسود  زا  یـضعب  هب  مالـسلاهیلع  رفعج  نبیـسوم  ماما  3 ـ 
دنیوجب و يرازیب  دـنزروب و  رفک  تسا  نکمم  هک  دـیوشن  لفاغ  ناتهداوناخ  زا  هعتم  هب  دایز  ندروآ  يور  اب  نیاربانب  تسا  ّتنـس  نتـشاداپ 

(1  .) دنهد رار  نعل قـ دروم  ار  ام  دننک و  نیرفن  هدرک  رما  ّتنس  نیا  هب  هک  یسکرب 
(105  ) جاودزا

تاجوز ددعت 

ار يرگید  یـسنج  عفانم  فطاوع و  تاساسحا و  رهوش ،  نز و  زا  کیره  نآ  رد  هک  تسا  ییوشاـنز  لکـش  نیرتیعیبط  يرـسمه ،  کـت 
يرهوش دنچ  فالخرب  ار  ینز  دنچ  ای  تاجوز  ددعت  مالسا  هک  تسا  يرسمه  دنچ  يرسمه ،  کت  لباقم  هطقن  دننادیم  دوخ  ِنآ  زا  طقف 

نآ يارب  درب و  نـیب  زا  ار  نآ  يدودـحمان  یفرط  زا  ینعی  تخاـس ،  دـیقم  ار  نآ  هـکلب  درکن ،  وـغل  خــسن و  ًـالماک  یــسنج  مسینوـمک  و 
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 . داد دد نـ ــ عتم نارسمه  باختنا  هزا  ــ جا ـس  کر هب هـ هک  تشاذگ  شیارب  یطیارش  رگید  فرط  زا  دش و  لئاق  يرثکادح 
 . باب 5 هحفص 450 ،  دلج 14 ،  هعیشلا ،  لئاسو  زا  تایاور  - 1

جاودزا ( 106)
 : دنیامرفیم لیذ  هیآ  رد  دنوادخ 

ْتَکَلَم ام  َْوا  ًةَدِـحاوَف  اُولِدـْعَت  َّالَا  ُْمتْفِخ  ْنِاَف  َعابُر  َو  َثُالث  َو  یْنثَم  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباـط  اـم  اوُحِْکناَـف  یماـتَْیلا  ِیف  اوُطِـسُْقت  ّـالَا  ُْمتْفِخ  ْنِا  َو  » 
نانز اب  دـینکن ،  اهنآ  هرابرد  تلادـع  تیاـعر  میتی ) نارتخد  اـب  جاودزا  ماـگنه  هب   ) هک دیـسرتیم  رگا  و  اُولوُعَتّـالَا : ینْدَا  َکـِلذ  ْمُُکناـْمیَا 

زا ای  دیئامن و  تعانق  رـسمه  کی  هب  اهنت  دـینکن  تیاعر  ار  تلادـع  دیـسرتیم  رگا  رـسمه و  راهچ  ای  هس  ای  ود  دـینک ،  جاودزا  نمادـکاپ 
(1 « .) دنکیم ير  ـ یگو ـ لج ـم  تس ـم و  لظ زا  ـر  تهب را  ـن کـ یا ـد ،  ینک هدا  ـ فتسا د  ــ یتسه اهنآ  کلام  هک  ینانز 

يور هک  اجنآ  زا  دـشابیم و  اتراهچ ) اتراهچ   ) ینعم هب  عاـبر »  » و اـتهس » اـتهس   » ینعم هب  ثـالث »  » و اـتود » اـتود   » ینعم هب  تغل  رد  ینثم » »
همه هب  هیآ  رد  نخس 

 . ءاسن  / 3 - 1
(107  ) جاودزا

يراددوخ اـهنآ  جاودزا  زا  دـیناوتیم  میتی  نارتخد  ّقح  رد  ندرک  متـس  زا  يرود  يارب  امـش  هک  دوشیم  نینچ  هیآ  ینعم  تسا  ناناملـسم 
هس ای  رفن  ود  اهنآ  زا  دیناوتیم  دهدیمن و  ار  ندرک  متس  هزاجا  امش  هب  اهنآ  یلیماف  یعامتجا و  تیعقوم  هک  دینک  جاودزا  ینانز  اب  دینک و 

تسا هدش  نآ  دننام  ات و  ود  ات  ود  هب  ریبعت  تسا  هدوب  ناناملسم  همه  بطاخم ،  نوچ  اهتنم  دینک  باختنا  دوخ  يرسمه  هب  رفن  راهچ  ای  رفن 
 . ش ــ صاخ ـط  یارش ند  ـــ م ش ـــ هارف م بـا  ـــ نآ ه ـت  سین ـر  فن راه  زا چـ ـش  یب تا  ـ جوز دّدعت  رثکادح  هک  تسین  دیدرت  ياج  هنرگو 

ظفح تروص  رد  نیا  دیوگیم :  هلـصافالب  نوچ  طیارـش  اب  اهتنم  تاجوز  ددعت  زاوج  هلأسم  رب  تسا  یحیرـص  لیلد  قوف  هیآ  لاح  ره  هب 
رانکرب نارگید  رب  متـس  ملظ و  زا  ات  دـیئامن  افتکا  رـسمه  کی  نامه  هب  دـینک  تیاعر  ار  تلادـع  دـیناوتیمن  رگا  اما  تسا  لماک  تلادـع 

 . تسا رتکبس  اهنآ  طیارش  اریز  د  ــ ینک هدا  ــ فتسا تسا  امش  لام  هک  يزینک  زا  مود  رسمه  باختنا  ياج  هب  ای  دیشاب و 
جاودزا ( 108)

ـت سا یعا  ـ متجا ترور  تا یـک ضـ ـ جوز دد  ـ عت

نآ نافلاخم  تالمح  اهداریا و  اب  اجنیا  رد  تسا و  هدرمـش  زاجم  ینّیعم  دودح  رد  ینیگنـس و  طیارـش  اب  ار  تاجوز  ددعت  هلأسم  قوف  هیآ 
داریا دناهتـساخرب و  یمالـسا  نوناـق  نیا  اـب  تفلاـخم  هب  هدـشن  باـسح  تاـساسحا  تحت  رذـگدوز و  تاـعلاطم  اـب  هک  میوشیم  ورهبور 

 . دنریگب رسمه  دودحمان  روط  هب  دنزا و  ـ سب ار  ـ سمر دوخ حـ يارب  هداد  هزاجا  نادرم  هب  مالسا  هک  دنریگیم 
طر و ـ ـش د و  ــ یق نود  ــ ار ب تا  ــ جوز دد  ـ عت هداد و نـه  ـد  نرادنپیم ـا  هنآ هک  ینعم  نآ  هب  ارـسمرح  لیکـشت  هزاجا  مالـسا  هن  هک  یلاح  رد 

 . تسا هداد  رار  دود قـ ــ حمان
يداع يرما  دودحمان  روط  هب  تاجوز  ددعت  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  مالـسا  زا  لبق  فلتخم  ياهطیحم  عضو  هعلاطم  اب  هکنیا :  حیـضوت 

ـا هداهنشیپ زا  تا  ـ جوز ددعت  نیاربانب  دناهتشاد  رتمک  ای  نز و  هد  زا  شیب  ندش  ناملسم  ماگنه  هب  ناتسرپتب  عقاوم  زا  یضعب  یّتح  هدوب و 
دو و ــــ یق نآ  يارب  هتخاس و  دودحم  یناسنا  ـی  گد ـ نز ياهترور  ــ بو ض ـ چرا ـ هچ رد  ار  نآ  مال  ـ ـسا ـه  کلب ـت  ـسین مال  ـ ـسا تارا  ـ کتبا و 

 . تسا هد  ـل شـ ئاق ن  ــ یگنس ـط  یار ــ ش
(109  ) جاودزا

نیمه زا  زین  تاجوز  دّدـعت  هلأسم  هدـش  يربهر  تاساسحا  يرهاظ و  تاغیلبت  هن  دـنزیم  رود  رـشب  یعقاو  ياهزاین  ساسارب  مالـسا  نیناوق 
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نانز زا  شیب  یگدنز  نوگانوگ  ثداوح  رد  نادرم  هک  دنک  راکنا  دـناوتیمن  سکچـیه  اریز  هتفرگ ،  رارق  یـسررب  دروم  مالـسا  رد  هیواز 
 . دنهدیم لیکشت  ا  ــ هنآ ار  یلصا  ناینابرق  رگید  ثداوح  اهگنج و  رد  دنراد و  رارق  يدوبان  رطخ  رد 

ـی ـسنج ی  ــ گدا ـ مآ ینّیعم  ـن  ینـس رد  نا  ــ نز ار  ــ یز تسا  رتینالوط  نانز  زا  نادرم ،  یـسنج  یگدـنز  رمع  هک  درک  راـکنا  ناوتیمن  زین  و 
 . ت ــ سین ن  ــ ینچ نادر  ــ رد م ه  ــ ـی ک لا ــ رد ح د  ــــ نهدی ـت مـ سد زا  ار  دو  خـ

جاودزا ( 110)
نیا نادرم  رد  هـک  یلاــح  رد  دــنراد  یــسنج  ّتیعوــنمم  ًــالمع  ل ،  ــ مح نارود  زا  ـی  تمــسق ـه و  ناــهام تدا  ما عـ ـ گنه نا بـه  ـ نز ـز  ین و 

 . درادن دو  ــ جو ا  ــ هّتیعو ـ نمم
هجوت دروم  لوا ،  رـسمه  ناونع  هب  دنناوتیمن  ًالومعم  دـنهدیم و  تسدزاینوگانوگللعهباردوخنارـسمه  هکدنتـسهینانزهتشذگهمهزا 

. دننامب یقاب  رسمه  نودب  هشیمه  ياربدیاب  اهنآ  دشابن  راک  رد  تاجوز  دّدعت  هلأسم  رگا  دنریگ و  رارق  نادرم 
باختنا ار  هار  هس  زا  یکی  میراچان  دروخیم  مهب  یللع  هب  نز  درم و  نایم  لداعت  هک  دراوم  هنوگنیا  رد  اـهتیعقاو  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب 

 . مینک
يرطف و ياهزاین  مامت  دننامب و  یقاب  رـسمه  نودب  رمع  نایاپ  ات  یفاضا  نانز  دننک و  تعانق  دراوم  همه  رد  رـسمه  کی  هب  اهنت  نادرم  1 ـ 

. دننک بوکرس  ار  دوخ  ینورد  ياههتساوخ 
(111  ) جاودزا

لکـش ـد بـه  ناهد ـ نا ـر مـ هو ـ ـشی هک بـ نا  ـ نز ار بـا  ـی  ـسنج عورـشمان  دازآ و  طباور  یلو  دنـشابینوناق  رـسمه  کی  ياراد  طقف  نادرم  2 ـ 
 . دنزاس رارقرب  هقوشعم 

داجیا اـهنآ  يارب  یلکـشم  یقـالخا »  » و یلاـم »  » و یمـسج »  » رظن زا  دـننک و  هرادا  ار  رـسمه  کـی  زا  شیب  دـنراد  تردـق  هک  یناـسک  3 ـ 
ـر ـسمه کی  زا  شیب  هک  دوش  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  دـنراد  دوخ  نادـنزرف  نارـسمه و  ناـیم  رد  لـماک  تلادـع  ءارجا  رب  تردـق  دوشیمن و 

 . درادن دوجو  يرگید  هار  هار ،  هس  نیا  زا  ریغ  املسم  دننک .  باختنا  دو  يار خـ بـ
فطاوع و میزیخرب و  هزرابم  هب  رـشب  یمـسج  یحور و  ياهزاین  ـز و  یارغ تر و  ـ طف اب  ـد  یاـب ـم  ینک با  ــ ختنا ار  لّوا  هار  ـم  یهاو ــ خب ـر  گا  ـ

 . ت ــ سین نآ  رد  يزور  ـ یپ هک  تسا  ياهزرا  ـ بم نیا  میریگب ، هدیدان  ار  نانز  هنوگنیا  تاساسحا 
هچیرد زا  اهنت  دیابن  ترورض  دراوم  رد  ار  رسمه  دّدعت  هلأسم  رگید  ریبعت  هب 

جاودزا ( 112)
رسمه تالکشم  هک  اهنآ  دریگ و  رارق  هعلاطم  دروم  دیاب  زین  مود  رسمه  مشچ  هچیرد  زا  هکلب  داد ،  رارق  یسررب  دروم  لوا ،  رـسمه  مشچ 

اریز دننکیم  هاگن  هیواز  کی  دید  زا  اهنت  ار  ياهیواز  هس  هلأسم  کی  هک  دنتسه  یناسک  دننکیم  ناونع  تاجوز  دّدعت  تروص  رد  ار  لّوا 
هب هجوت  اب  دوش و  هعلاطم  دیاب  مّود  ـر  سمه ـد  ید ـه  یواز زا  لّوا و هـم  رسمه  دید  هیواز  زا  مه  درم و  دید  هیواز  زا  مه  رسمه ،  دّدعت  هلأسم 

 . مینک تواضق  هرا  نیا بـ رد  عومجم ،  تحلصم 
رارق یـسنج  يرادربهرهب  دروم  هقوشعم  ناونع  هب  هک  ینانز  هزات  میـسانشب و  ّتیمـسر  هب  ار  ءاشحف  دـیاب  مینک  باـختنا  ار  مود  هار  رگا  و   ـ
یلقاع نا  ـ ـسنا هک هـر  تسین  يروما  اهنیا  تسا و  هدش  لامدگل  تقیقح  رد  اهنآ  تیـصخش  ياهدنیآ و  هن  دـنراد و  ینیمأت  هن  دـنریگیم 

 . دنک زیوجت  ار  نآ 
موش بقاوع  زا  مه  دـهدیم و  تبثم  خـساپ  نانز  يزیرغ  ياهزاین  يرطف و  ياههتـساوخ  هب  مه  هک  دـنامیم  یقاب  مّوس  هار  اـهنت  نیارباـنب   ـ

 . در ــ بیم نور  ــ یب ها  ــ نگ بادر  ـــ زا گ ار  هعماج  تسا و  رانکرب  نانز  زا  هتسد  نیا  یگدنز  یناماسبان  ءاشحف و 
(113  ) جاودزا
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مالـسا مّلـسم  ماکحا  زا  تسا و  یعامتجا  ترورـض  کـی  دراوم  زا  یـضعب  رد  هکنیا  اـب  تاـجوز  دّدـعت  زاوج  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  هتبلا 
هداس و لکش  کی  قباس  رد  یگدنز  اریز  تسا ،  هدرک  ادیپ  رایسب  توافت  هتـشذگ  اب  زورما  رد  نآ  طیارـش  لیـصحت  اّما  دوشیم  بوسحم 
هک یناسک  دیاب  ام  نامز  رصع و  رد  یلو  دمآیمرب  دارفا  بلاغ  هدهع  زا  دوب و  ناسآ  نانز  نیب  تاواسم  لماک  تیاعر  اذل  تشاد و  طیـسب 

ـا ساسا ـد و  نیامنب ـی  ماد ـ قا نینچ  دنراد  راک  نیا  رب  تردق  رگا  دنـشاب و  هبناجهمه  تلادع  بقارم  دننک  هدافتـسا  نوناق  نیا  زا  دنهاوخیم 
 . د ــ شاب سو  يو و هـ يور هـ زا  ـد  یابن را  ـن کـ یا ماد بـه  ـ قا

لباق دـشاب  هتـشاد  سوه  هبنج  رگا  لیامت  نیا  درک ،  راـکنا  ناوتیمن  رـسمه  دّدـعت  هب  ار  نادرم  زا  ياهراـپ  لـیامت  هتـشذگ  اـهنیا  همه  زا 
یهاگ ای  دنکیم و  یقطنم  ار  لیامت  نیا  دنزرف ،  نتـشاد  هب  درم  دـیدش  هقالع  نز و  ندوب  میقع  رثا  رب  هک  دوشیم  هاگ  اّما  تسین  هظحالم 

یّتح دنیبیم ،  مّود  جاودزا  هب  راچان  ار  دوخ  درم ،  يزیرغ ،  هتـساوخ  نیا  ماجنا  يارب  لّوا  رـسمه  ییاناوت  مدـع  یـسنج و  تالیامت  رثا  رب 
راکنا ار  درم  هتساوخ  ندوب  یقطنم  ناوتیمن  زین  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دنکیم .  مادقا  عورـشمان  قیرط  زا  دوشن  ماجنا  عورـشم  قیرط  زا  رگا 

 . درک
جاودزا ( 114)

رد تسا ،  هعماج  نامردیب  درد  تاّیلب ،  دـیدشت  اهتبیـصم ،  مکارت  فدارتم  رـصع  نیا  رد  تاجوز  ددـعت  هک  درک  راـکنا  ناوتیمن  هتبلا 
رّرقم هعماج  لسن  ریثکت  هداوناخ و  ماظن  ماجـسنا و  تاـشحاف ،  لـیلقت  اهتبیـصم ،  لاوز  يارب  مالـسا  رظن  زا  تاـجوز  دّدـعت  هک  یتروص 

نیا رد  مّود ،  نانز  يراّکم  لوا و  نانز  یهاوخدوخ  تداسح و  نارهوش ،  یگرابنز  یتسرپتوهش و  يرآ  تسا ،  هدیدرگ  عیرشت 
(115  ) جاودزا

ـی مکح ل و  ــ مع ـل  باق ـر  یغ نا  ـ ناملـسم ـر  ظن زا  نآر ،  ـه قـ ناـمیکح ـه  یآ ـح  یرـص مـال و  ـ ـسا سد  ـ قم روتـسد  هک  تسا  هدـش  ببـس  رـصع 
مـال ـ ـسا يا  ـ هروتـسد باـسح  هـب  دـیابن  ار  دارفا  لاـمعا  ت و  ــ ـسین نو  ـ ناـق زا  ب  ــ یع ن  ــ یا ه  ــ ـی ک لاـح رد  دو ،  ــ ـش دو  ــ مناو ی  ــ عاـجترا

 : ـت فگ ـد  یاب ـا  جنیا رد  ـت ،  شاذگ
تسام یناشیرپ  زا  رفک  ّتیعمج  تسام  یناریو  هناخیم ز  يدابآ 

تسام یناملسم  رد  تسه  هک  بیع  ره  یبیع  درادن  دوخ  تاذ  هب  مالسا 
ا ــ یآ دو  ــ ـش اد  ــ یپ ینا  ــ نز ا  ــ نز ی يار  ــ د ب ــ ـش ه  ــ تفگ الاب  رد  هک  یتایفیک  طیارـش و  تسا  نکمم  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 

؟  دنک باختنا  دوخ  يار  رهوش بـ ود  داد کـه  هزا  ـ جا وا  هب  ناوتیم  تروص  نیا  رد 
یـسنج لئاسم  هب  طوبرم  یملع  بتک  رد  هک  ییاهیتحاران  هلمج  زا  تسا و  نانز  زا  شیب  بتارم  هب  نادرم  رد  یـسنج  لیم  ًالوا :  خـساپ : 

رکذ نانز  بلاغ  هرابرد 
جاودزا ( 116)

 . تسا سکعرب  عوضوم  نادرم ،  رد  هک  یلاحرد  تسا  یجازمدرس »  » هلأسم دننکیم 
رـسمه ود  اضرف  رگا  نانز  هرابرد  هک  یلاح  رد  دنکیمن  داجیا  یقوقح  یعامتجا و  لکـشم  هنوگچیه  نادرم  دروم  رد  رـسمه  دّدعت  ایناث : 
تـسین مولعم  هک  تسا  دـنزرف  بسن  ندوب  لوهجم  هلأسم  اـهنآ  نیرتهداـس  هک  دـمآ  دـهاوخ  دوجو  هب  یناوارف  تالکـشم  دـنک ،  باـختنا 

ردپ هک  يدنزرف  تفرگ و  دهاوخن  رارق  نادرم  زا  کیچیه  تیامحدروم  يدنزرف  نینچ  املسم  دشاب و  رـسمه  ود  زا  کی  مادک  هب  طوبرم 
رارق قلطم  ّتیمورحم  رد  یفطاـع  رظن  زا  ینادـنزرف  نینچ  بیترت  نیا  اـب  تفرگ و  دـهاوخ  رارق  رداـم  هقـالع  دروم  رتمک  دـشاب  لوهجم  وا 

 . ـت سین شخبنا  ــ نیمطا ها  ــ گچیه ه ،  ــ فطن دا  ــ قعنا زا  ير  ــ یگشیپ لئاسو  هب  لّسوت  هک  دشاب  هتشادن  رّکذت  هب  زاین  دیاش  دنریگیم و 
 ، شعفانم اب  مه  تسا و  یفانم  نز  تعیبط  اب  مه  نتشادرهوش ،  کی  زاشیب  اثلاث : 

(117  ) جاودزا
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مه نآ ، طیارــشهبهجوتابنادرمدرومرد  هـک  یلاـحرد  دــشاب ،  هدوـب  یقطنم  دــناوتیمن  ناــنز  يارب  رــسمه  دّدــعت  تاــهج ، نـیا  يور 
. یلمعمهوتسایقطنم

؟  ـت سیچ نار  ـــ سمه هرا  ــ برد ت  ــ لاد ــ زا ع رو  ـــ ظنم

ـم یرح رد  ـت  لادع رو  ـ ظنم ـت یـا  ـسا شیا  ـ ـسآ هافر و  یگدـنز و  لیاسو  یگباوخمه و  لیبق  زا  یگدـنز  روما  هب  طوبرم  تلادـع  نیا  ایآ 
؟  تسه ـز  ین ی  ــ ناسنا ـف  طاوع ـب و  لق

نوریب رد  یلماوع  هک  ار  دوخ  ّتبحم  دـناوتیم  یـسک  هچ  تسا  ناسنا  تردـق  زا  جراخ  یبلق  ياـهتبحم  رد  تلادـع »  » هک تسین  کـش 
هروس هیآ 129  رد  هدرمـشن و  بجاو  دنوادخ  ار  تلادـع  عون  نیا  تیاعر  لیلد  نیمه  هب  دروآرد ؟  لرتنک  تحت  رظن  ره  زا  تسوا  دوجو 

رارقرب تاوا  ـ سم ـت و  لادع ـی  بلق تال  ــ یامت ر  ــ ظن زا  دو  نارسمه خـ نایم  رد  د  ــ یناو ـ تیمن دینک  شـشوک  ردق  ره  امـش   : » دیامرفیم ءاسن 
« . دیزاس
جاودزا ( 118)

هچنآ تسین ، عونمم  دوشن  یلمع  ياههبنج  زا  رگید  یضعب  رب  نارـسمه  زا  یـضعب  حیجرت  بجوم  هک  یمادام  ینورد  ياهتبحم  نیاربانب 
. تسایجراخویلمع ياههبنجرد  تلادعتیاعر  تسا  نآ  هب  فّظوم  درم 

ـت سا تا  ـ جوز دد  ـ عت طر  ــ ـت ش لاد ـــ ع

اروُفَغ َناک  َهّللا  َّنِاَف  اوُقَّتَت  َو  اوُِحلُْـصت  ْنِا  َو  ِۀَقَّلَعُْملاَک  اهوُرَذَتَف  ِْلیَْملا  َّلُک  اُولیمَت  الَف  ُْمتْـصَرَح  َْول  َو  ِءآسِّنلا  َْنَیب  اُولِدـْعَت  ْنَا  اآوُعیطَتْـسَت  َْنل  َو  » 
دینکن فرطکی  هب  ار  لیم  سپ  دیـشاب ،  هتـشاد  ضرح  راک  نیا  رب  دنچره  دیزاس  رارقرب  لماک  يربارب  نانز  نیب  دـیناوتیمن  زگره  امیحَر : 

(1 « . ) ـت سا نا  ــ بر ــ هم هد و  ــ نزر ــ مآ د  ــ نواد ــ د خ ــ ینک ه  ــ شیپ يو  ــ قت د و  ــ ینک حالصا  رگا  دینک ،  نادرگرس  ار  رگید  نز  هک 
 . ءاسن  / 129 - 1
(119  ) جاودزا

زا روما و  مامت  رد  دینک  تاعارم  ناتنانز  نیب  ار  تلادع  دیناوتیمن  امـش  دـیامرفیم  دـنکیم و  عیرـشت  ار  نانز  نیب  تلادـع  مکح  هیآ  نیا 
دومن و یکی  هب  تبـسن  ار  تبحم  مامت  دیابن  تسین و  اهناسنا  رایتخا  رد  هک  یبلق  تبحم  یگتـسبلد و  تهج  زا  صوصخ  هب  تاهج  عیمج 

نیب تلادع  تاواسم و  ـت کـه  ـسا ـز  یاج ـی  نامز تا  ـ جوز دد  ـ عت ـد و  نک رهوش  ات  هویب  هن  دشاب و  هتـشاد  رهوش  هن  دـنامب ،  ناریح  يرگید 
 . دنک تعانق  نزکی  هب  دناوتن  رگا  ددرگ و  راوتسا  اهنآ 

هراـبرد نیارباـنب  ـت  ـسین ـر  یذـپناکما ـی  بلق ه  ــ قـالع تبحم و  دروم  رد  ـی  تح ـت  لادـع تا  ـ عارم دـیآیم کـه  شیپ  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد 
؟  در ــ ـد ک یاب دّدعتم چـه  رسمه 

ن ــــ یا رد  د  ــ نچره تسین ،  ریذـپناکما  نارـسمه  ناـیم  رد  تبحم » رظن  زا  تلادـع   » ـد کـه هدیم ـخ  ـساپ لاؤ  ـ ـس ـن  یا هب  ـث  حبدروم هیآ 
 . دو ــ ش ش ــ شوک ه  ــ نیمز

جاودزا ( 120)
ّتلع دیاش  دندرکیم و  ششوک  تخس  هنیمز  نیا  رد  هک  دندوب  يدارفا  ناناملسم ،  نایم  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  ُمتْـصَرَح » َْول  َو   » هلمج زا 

 : دیامرفیم هکاجنآ  تسا  هدوب  هیآ  نیا  رد  تلادع  هب  قلطم  روتسد  اهنآ  ششوک 
(1  « .) ًةَد ـ ِحاو ـــ او َف ـ ُلِد ـ ْعَت ّالَا  ْم  ــــ ُتْفِخ ْنِا  ــ َف » 

هداد نآ  دروم  رد  تلادـع  تیاعر  هب  روتـسد  تسا ،  نوریب  ناسنا  رایتخا  زا  اضعب  هک  دراد  یفلتخم  لماوع  یبلق ،  ياهتبحم  هک  اجنآ  زا 
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هدش دیکأت  تلادع  يور  تسا  ریذپناکما  ناسنا  يارب  هک  نارـسمه  نایم  رد  قوقح  تیاعر  راتفر و  لامعا و  هب  تبـسن  یلو  تسا ،  هدشن 
 . تسا

 : دیامرفیم هلمج  نیا  لابند  هب  دننکن  هدا  ــ فتسا ءو  سـ ـم ،  کح ـن  یا زا  نادر  ــ ه م ــ کنیا يار  ــ لا ب ــ ن ح ــ یع رد 
 . ءاسن  / 3 - 1

(121  ) جاودزا
یکی هجوتم  ار  دوخ  یبلق  لیامت  مامت  لقادـحدینک  تیاعر  دوخ ،  نارـسمه  نایم  ّتبحم ،  رظن  زا  ار  لماکتاواسم  دـیناوتیمن  هکنونکا  »

«. د ــ یآرد ـف  یلکتال ترو بـ ــ صهب يرگید  هک  دیزاسن  نانآ  زا 
رد هکنیا : هلمجزا  دزاسیمصخـشم  ار  نوناقنیا  تمظع  هک  هدـش  لقن  نارـسمه  نایم  رد  تلادـع  هراـبرد  یبلاـطم  یمالـسا  تاـیاور  رد 

هناـخ رد  ار  دوخ  يو  ـ ـضو یتـح  دوـب ،  شرـسمه  ود  زا  یکی  هب  ـق  لعتم هک  يزور  نآ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  میناوـخیم  یثیدـح 
(1  .) تفرگیمن يرگید 

(2  .) درکیمن فقوت  دوخ  نارسمه  زا  یکی  هناخ  رد  يرامیب  ماگنه  هب  یتح  هک  میناوخیم  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  هرابرد  و 
 . هحفص 350 دلج 3 ،  نایبت ،  ریسفت  - 1
 . هحفص 350 دلج 3 ،  نایبت ،  ریسفت  - 2

جاودزا ( 122)
يار ــ ی ب ــ ّتح وا  د ،  ــ نتفر ـا  یند زا  اـب هـم  نوعاـط  يراـمیب  رد  ود  ـت و هـر  ـشاد ـر  ـسمه ود  هد کـه  ـ ـش ل  ــ قن ـل » مج ـن  بذا ـ عم  » هرا ـ برد و 

(1  .) دشاب هدادن  ماجنا  تلادع  فال  ـ خرب يراک  ات  درک  هدا  ـ فتسا هعر  زا قـ ير  ـ گید رب  یکی  ـن  فد ـن  تشاد مد  ــ قم

تاجوز ددعت  درو  رد مـ مزال  لاؤ  کی سـ هب  خسا  پـ

عونمم مالـسا  رد  تاجوز  دّدعت  نیاربانب  تسین ،  نکمم  مه  تلادع  تسا و  تلادـع  هب  طورـشم  تاجوز  ددـعت  هک  دـنیوگیم  اهیـضعب 
؟  تسا

قداص ماـما  رـصاعم  نییّداـم  زا  ءاـجوعلا » یبانبا   » هدرک حرطم  ار  داریا  نیا  هک  یـسک  نیتسخن  هک  دـیآیمرب  یمالـسا  تاـیاور  زا  اـقافتا 
هب ار  داریا  نیا  هک  دوب  مالسلاهیلع 

 . هحفص 350 دلج 3 ،  نایبت ،  ریسفت  - 1
(123  ) جاودزا

هدمآ ـش  یپ یلاؤس  ـن  ینچ در  ضرع کـ د و  ــ یسر مالسلاهیلع  قدا  ما صـ ـ ما ـت  مدخ هب  وا  ـت و  شاذگ نا  ـ یم رد  ـد  نمـشناد ـم  کحنبما ـ ـشه
 . تسا

اّما تسا و  رادرک  راتفر و  زرط  يرسمه و  قوقح  تیاعر  هقفن و  رد  تلادع  ءاسن  هروس  هیآ 3  رد  تلادع  زا  روظنم  دومرف :  خساپ  رد  ماما 
تاجوز دّد  ـ عت ـن  یار ـ با ـ نب تسا  یبلق  تالیامت  رد  تلادع  هدش  هدرمش  لاحم  يرما  هدمآ و  ءاسن  هروس  هیآ 129  رد  هک  تلادع  زا  روظنم 

(1  .) لا ـ حم هن  ـت و  سا عو  ـ نمم هن  یمالسا  طیارش  ظفح  اب 
ار رسمه  ود  باختنا  بیترت  نیا  هب  دینکن و  رسمه  کی  هجوتم  ار  دوخ  یبلق  لیامت  مامت  دیامرفیم :  احیرـص  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  نیاربانب 

توا ــ فت اهنآ  هب  تبسن  یبلق  ـل  یا ــ مت رظن  زا  هچرگا  دوشن  ملظ  ود  نآ  زا  یکی  هرابرد  ًالمع  ه  ــ کنیا طر  ــ ـش هب  ا  ــ هتنم تسا  هدرمـش  زاجم 
 . د ــ شا ــ ـه ب تشاد

 . هحفص 420 دلج 1 ،  ناهرب ،  ریسفت  - 1
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جاودزا ( 124)
 : ه ــــــــــــــــ تکن

مال ـ ـسا ـه  چنآ دو  ـ من ـخ  ـسن ار  نآ  در و نـه  ــ عار ک ـ تخا ار  يرـسمه  دـنچ  هن  مالـسا  هک  تسا  نیا  دوش  ـر  کذ ـا  جنیا رد  ـد  یاـب ياه کـه  ـ تکن
 : هلمج زا  دروآ  دیدپ  یتاحالصا  م  ــ سر ن  ــ یا يار  دو کـه بـ ـن بـ یا داد  ما  ـ جنا

کی دوب و  دودحمان  تاجوز  دّدعت  مالسا  زا  لبق  درک ،  دودحم  ار  نآ  هک  دوب  نیا  دروآ  لمع  هب  هنیمز  نیا  رد  مالسا  هک  یحالصا  نیلوا 
 . دادن هزاجا  ار  نز  راهچ  زا  شیب  نتشاد  مالسا  یلو  دروآ ،  دوجوهب  ییاهارسمرح  دشاب و  هتشاد  نز  نیدنچ  تسناوتیم  ییاهنت  هب  رفن 

 . دریگ تروص  فلتخم  نانز  نادنزرف  ای  نانز  نایم  یضیعبت  هجوچیه  هب  دادن  هزاجا  هک  دوب  تلادع  هنیمز  رد  مالسا  رگید  حالصا 
ًالثم تسا ،  درم  هجوتم  زین  يرگید  فیلاکت  طیارش و  تلادع ،  طرش  زا  هتشذگ  و 

(125  ) جاودزا
هبون هب  زین  يزیرغ  یمـسج و  تاناکما  نینچمه  دـهدب .  ار  راک  نیا  هزاـجا  يو  هب  وا  یلاـم  تاـناکما  هک  دراد  تاـجوز  ددـعت  قح  يدرم 

عابشا یسنج  ظاحل  زا  ار  اهنآ  دناوتن  هک  دروآ  درگ  دوخ  دزن  هب  ار  نانز  زا  ـی  هورگ ـی  سک رگا  هک  تسا  ثیدح  رد  تسا و  طرـش  دوخ 
 . تسوا ندرگ  هب  ءاشحف  نیا  هانگ  دنتفیب ،  ءاشحف  انز و  هب  اهنآ  دنک و 

دنک ظفح  ار  وا  قوقح  تساوخیم  هکلب  تشادن ،  ار  نز  ریقحت  دصق  تاجوز  دد  ــ عت ز  ــ یو ـ جت ا  ــ مال ب ــ سا هک  د  ــ مو ش ــ لعم ن  ــ ینچمه و 
(1  .) د ــــ نک يریگولج  نادر  ــ ـت م سد ه  ــ يو ب ندش  هبعلم  زا  و 

ربمایپ تاجوز  دّدعت  هفسلف  زا  ياهشوگ 

َُکنیمَی ْتَکَلَم  ام  َو  َّنُهَروُُجا  َْتیَتا  یتّاللا  َکَجاوْزَا  ََکل  اْنلَلْحَا  ّانِا  ُِّیبَّنلااَهُّیَا  ای  » 
 . ير ــ ّهطم ی  ــ ضتر ــــ د م ــــ یهش دا  ـــــ تسا - 1

جاودزا ( 126)
اهَـسْفَن ْتَبَهَو  ْنِا  ًۀَـنِمُْؤمًةَاَْرماَو  َکَعَم  َنْرَجاه  یتّاللا  َِکتالاخ  ِتاَنب  َو  َِکلاخ  ِتاَنب  َو  َِکتاّمَع  ِتاَنب  َو  َکِّمَع  ِتاَنب  َو  َْکیَلَع  ُهّللا  َءافَا  اّـمِم 

َنوُکَی ْالیَِکل  ْمُُهناْمیَا  ْتَکَلَم  ام  َو  ْمِهِجاوْزَا  یف  ْمِْهیَلَع  انْضَرَف  ام  انِْملَع  ْدَق  َنینِمْؤُْملا  ِنُود  ْنِم  ََکل  ًۀَِصلاخ  اهَحِْکنَتْـسَی  ْنَا  ُِّیبَّنلا  َدارَا  ْنِا  ِِّیبَّنِلل 
ینازینک نینچمه  میدرک و  لالح  وت  يارب  ياهتخادرپ  ار  ناشرهم  هک  ار  وت  نارـسمه  ام  ربمایپ !  يا  امیحَر :  اروُفَغ  ُهّللا  َناکَو  ٌجَرَح  َْکیَلَع 
نارتخد وت و  ییاد  نارتخد  اههمع و  نارتخد  وت و  يومع  نارتخد  ياهدش و  کلام  تسا  هدیـشخب  وت  هب  دنوادخ  هک  یمیانغ  قیرط  زا  هک 

اما دـنکجاودزاوا ، اب  دـناوتیم  دـهاوخب  ربمایپ  هچنانچ  دـشخبب  ربمایپ  هب  ار  دوخ  ینامیاابنانز  هاگره  دـندرک .  ترجاهم  وت  اب  هک  اـههلاخ 
رّرقم یمکح  هچ  ناشنازینک  ناشنارـسمه و  دروم  رد  اهنآ  يارب  مینادیم  اـم  ناـنمؤم ،  ریاـس  هن  تسا  زاـجم  وت  يارب  اـهنت  یجاودزا  نینچ 

(1 « .) تسا نا  ـ بر ــ هم هد و  ــ نزر ــ مآ دنوادخ  دشاب و  هدوبن  وت  رب  تلاسر  يادا  رد  یلکشم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  میاهتشاد ، 
(127  ) جاودزا

« . دشاب هدو  ـ بن وت  رب  ت  ــ لاسر يادا  رد  یجرح  لکشم و  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا   : » دیامرفیم هیآ  نیا  رد  دنوادخ 
ه ــ لمج نیا  ت ،  ــ ـسا هلآوهیلعهللایلـص  مال  ــ ـسا ی  ــ مارگ ربمایپ  صو  ـ ـصخم ما  ـ کحا نیا  هفـسلف  هب  هراشا  عقاو  رد  قوف  هیآ  رد  ریخا  هلمج 

 . تساهدشماکحارد توافت  ببس  توافتنیمه  دنرادن و  نارگید  هک  دراد  یطیارش  هلآوهیلعهللایلص  مرکا  ربمایپ  دیوگیم : 
قیر زا طـ هلآوهیلعهللایلص  ربما  ـ یپ شود  زا  تال  ــ کـشم ـا و  هتیدودحم زا  ی  ــ تمـسق ه  ــ هدو ک ــ نیا ب فده  دیوگیم :  رتنشور  ریبعت  هب 

 . دوش هتشادرب  ماکحا  نیا 
هلــسلس کـی  لـحيارب  فـلتخم  ددــعتم و  ناـنز  اــب  هلآوهیلعهللایلــص  ربماــیپ  جاودزا  دــهدیم  ناــشن  هـک  تـسا  یفیطل  ریبـعت  نـیا  و 
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 . تساهدوب وا  یگدنز  رد  یسایس  یعامتجاتالکشم و 
 . بازحا  / 50 - 1

جاودزا ( 128)
وا هب  یمک  دودحم و  هدع  زج  اهتّدم  ات  دوب و  اهنت  کت و  درک  دـنلب  ار  مالـسا  يادـن  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  مینادیم  اریز 

لیابق ماوقا و  همه  هک  تسا  یعیبط  داد ،  گنج  مالعا  همه  هب  درک و  مایق  دوخ  رـصع  یفارخ  تادـقتعم  اهنت  دـض  رب  وا  دـندرواین ،  ناـمیا 
 . دنوش جیسب  وا  دض  رب  طیحم  نآ 

زا يدـنواشیوخ  هطبار  داجیا  اهنآ  زا  یکی  هک  دـنک  هدافتـسا  نانمـشد  سدـقمان  داّحتا  نتـسکش  يارب  لیاسو  مامت  زا  دـیاب  ربمایپ  نیاربانب 
ار هلیبق  داـماد  دـشیم و  بوسحم  يدـنواشیوخ  هطبار  یلهاـجبرع  ناـیمردهطبار  نیرتمکحماریز  دوب ،  فلتخم  لـیابق  اـب  جاودزا  قیرط 

. دندر ـ مشیم ها  ـ نگ ار  وا  ـن  تشاذ ـا گـ هنت مزال و  ار  وا  زا  عافد  دنتسنادیم و  دوخ  زا  هراومه 
 . تسا هتشاد  ی  ــ سایس ـه  بنج دراوم  زا  يرایسب  رد  لقاال  ربمایپ  ياهجاودزا  دهدیم  ناشن  هک  تسا  تسد  رد  يدایز  نئارق 

(129  ) جاودزا
رد بازحا  هروس  هیآ 37  رد  هک  هدوب  یلهاج  تنس  نتسکش  يارب  بنیز »  » اب جاودزا  دننام  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  ياهجاودزا  یـضعب  و 

ياهرا بـه یـک ـ شا دوخ  نیا  تسا و  هدوب  ـا  ههدناوخرـسپ ـه  قلطم نار  ـ ـسمه اب  جاودزا  زا  يراددوخ  هنیمز  رد  هک  تسا  هدش  نایب  هراب  نیا 
ت ـــ ـشو ـ نر ـ ـس رد  ه  ــ درکیم ک بـیقعت  ار  ییاهفدـه  ـه  کلب دو  ـ بن ياهدا  ـ ـس ـر  ما هلآوهیلعهللایلـص  ـر  بماـیپ يا  ـ هجاودزا ی  ــ لک ه  ــ لأـسم

 . ـت شاد ـر  ثا وا  ـب  تکم
 . ت ــ سا هدو  ـــ جو ب ــ جل بّصعتم و  ماو  ــ قا ا  ــ صاخشا و ی ّتبحم  بلج  یتسود و  حرط  ای  تاودع ،  زا  نتساک  يارب  رگید  یضعب  و 

هب اهنت  یگلاس  ات 53  دـنکیم و  جاوزا  ياهلاسلهچ  هویب  ینز  اـب  هدوب  وا  یناوج  ناوفنع  هک  یگلاـس  نس 25  رد  هک  یـسک  تسا  نشور 
هب دـعب  دـسریم و  تلوهک  نس  هب  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  دوـخ  یناوـج  نارود  بیترت  نیا  هب  دـیامنیم و  تعاـنق  هوـیب  نز  کـی  نیمه 
 ، داد دنویپ  یسنج  هقالع  ياههزیگنا  هب  ناوتیمن  ار  نآ  یباسح  چیه  اب  دراد و  ياهفسلف  لیلد و  امتح  دنزیم  تسد  يدّدعتم  ياهجاودزا 

يرـسمه نتفرگ  يارب  یتیدودـحم  هنوگچـیه  هدوب و  يداع  هداس و  رایـسب  زور  نآ  رد  برع  نایم  رد  ددـعتم  جاودزا  هلأسم  هکنیا  اـب  اریز 
ی و ــ لام ن  ـــ یگنس ـط  یارش هن  ـت و  شاد ـی  عامتجا عنام  هن  یناوج  نینـس  رد  ددعتم  ياهجاودزا  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  يارب  دندوبن  لئاق 

 . د ـــ شی ــ بو م ـــ سحم ی  ـــ صقن ن  ــ یر ــ تمک ه  ــ ن
جاودزا ( 130)

وا نارـسمه  هیقب  دوب  هشیاع »  » وا درک و  جاودزا  هرکاب »  » نز کی  اب  اهنت  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  خـیراوت  رد  هکنیا  بلاج 
(1  .) دنازیگنارب ار  یسک  لیامت  نادنچ  یمسج  ياههبنج  زا  دنتسناوتیمن  اعبط  هک  دندوب  هویب  نانز  همه 

 . هحفص 191 دلج 22 ،  راونالاراحب ،  - 1
(131  ) جاودزا

درکن اهنآ  اب  شزیمآ  زگره  دشن و  ماجنا  دقع  مسارم  زج  درک و  جاودزا  يددعتم  نانز  اب  ربمایپ  هک  میناوخیم  خیراوت  زا  یـضعب  رد  یتح 
(1  .) در ــ ـت ک عا ـ نق ـل  یا ـ بق نا  ـــ نز زا  ـی  ضعب يرا  ـ گتساو ــ هب خ اهنت  يدراوم  رد  یتح  ، 

رگا هک  یلاـحرد  دـنام ،  راـگدای  هب  وا  زا  یمک  نادـنزرف  یلو  دوبن  یمیقع  درم  املـسم  هلآوهیلعهللایلـص  ربماـیپ  هکنیا  اـب  رگید  يوـس  زا 
 . دوب هدنام  راگدای  هب  وا  زا  يرایسب  نادنزرف  دیاب  دشیم  ماجنا  نانز  نیا  یسنج  هبذج  رطاخ  هب  اهجاودزا 

لاس نس و  مک  رایسب  دمآرد  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  يرـسمه  هب  هک  یماگنه  هشیاع  دننام  نانز  نیا  زا  یـضعب  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  و 
ات تشذگ  اهلاس  دوب و 
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جاودزا ( 132)

یلـصا فدـه  هتـشاد و  يرگید  ياههزیگنا  يرتخد  نینچ  اب  جاودزا  هک  دـهدیم  ناـشن  نیا  دـشاب .  وا  يارب  یعقاو  رـسمه  کـی  تسناوت 
 . دش هراشا  الاب  رد  هک  تسا  هدوب  اهنامه 

دنهد و رارق  هناضرغم  تالمح  نیرتدیدش  زیواتسد  ار  هلآوهیلعهللایلص  مالسا  ربمایپ  ددعتم  ياهجاودزا  دناهتساوخ  مالسا  نانمشد  هچرگ 
ياهلیبق یّنـس و  صاخ  طیارـش  وس و  کی  زا  ددعتم  ياهجاودزا  نیا  ماگنه  هب  ربمایپ  يالاب  نس  یلو  دـنزاسب ،  نیغورد  ياههناسفا  نآ  زا 

شاف ار  ناضرغم  ياههئطوت  دـنکیم و  یباـتفآ  ار  تقیقح  رگید  يوس  زا  دـش  رکذ  ـالاب  رد  هک  یفلتخم  نئارق  رگید و  يوس  زا  ناـنز  نیا 
 . دزا ـ سیم

یناوتیم یهاوخب  ار  تنارـسمه  زا  کیره  َْکیَلَع :...  َحانُج  الَف  َْتلَزَع  ْنَّمِم  َْتیَغَْتبا  ِنَم  َو  ُءاشَت  ْنَم  َْکَیِلا  يِْوُئت  َو  َّنُْهنِم  ُءاشَت  ْنَم  یجُْرت  » 
يزادنا و ریخأت  هب 

(133  ) جاودزا
(1 ...«.) تسین وت  رب  یهانگ  یهد ، ياج  دوخ  دزن  یهاوخب  ار  مادکر  هـ

ماجنا همانرب  زا  یئزج  تقیقح  رد  هتـشاد و  یفطاـع  یعاـمتجا و  یـسایس و  ياـههبنج  اـبلاغ  ربماـیپ  ددـعتم  ياـهجاودزا  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
واهناـخنورد رد  یناـفوط  اـهنآ ،  لوادـتم  هناـنز  ياـهتباقر  نارـسمه و  ناـیم  فـالتخا  هاـگ  لاـح  نیع  رد  یلو  هدوب ،  وا  یهلا  تلاـسر 

. تساهتخاسلوغشم دوخهب  اروارکف  هتخیگنایمرب و 
ار نا  ـ نز ـن  یا زا  ـک  یره یناو  ـ تیم  : » هدو ـ مرف هدـش و  لئاق  شربمایپ  يارب  ار  اـهیگژیو  زا  رگید  یکی  د  ــ نواد ــ ه خ ــ ت ک ــ ـسا ا  ــ جن ــ یا

« . ـی هد يا  دو جـ دز خـ ـی نـ هاو ـــ خب ار  ماد  ـــ کر ــ يزادنا و ه ــ یب ریخأت  ـی بـه  هاوخب
 . بازحا  / 51 - 1

جاودزا ( 134)
دنک میسقت  هنالداع  روط  هب  اهنآ  نایم  رد  ار  دوخ  تاقوا  رهوش  هک  تسا  نآ  ددعتم  نارسمه  دروم  رد  مالـسا  ماکحا  زا  یکی  هک  مینادیم 

 . دننکیم ریبعت  مْسَق » ّقح   » ناونع یمالسا بـه  هقف  بتک  رد  ار  عوضوم  نیا  هک 
دوب و هنیدم  رد  هک  ینامز  رد  اصوصخم  شینارحب  یگدنز  صاخ  طیارش  رطاخ  هب  هک  دوب  نیا  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  صیاصخ  زا  یکی 
وا زا  قوف  هیآ  مکح  هب  مسَق  ّقح  تیاعر  تشاد ،  ددـعتم  نارـسمه  نامز  نیمه  رد  دـشیم و  لیمحت  وا  رب  گنج  کی  اـبیرقت  هاـم  ره  رد 
نا ــ کمالای ـ تح هلآوهیلعهللایلص  مال  ـ ـسا ـر  بما ــ یپ لا  ــ ن ح ــ یع رد  ی  ــ لو دنک  میـسقت  ار  دوخ  تا  ـ قوا ـه  نوگره ـت  ـسناوتیم دو و  طقاس بـ

 . در ــــ کیم ت  ــ یا ـ عر دو  ــــ تا خ ـــ قوا م  ـــ یسقت رد  ار  يوا  ــ ست
ک ــ ن ی ــ یا ًـالوا  ار  ــ یز داد  وا  ی  ــ لخاد یگدـنز  طـیحم  هلآوهیلعهللایلـص و  ربماـیپ  نارـسمه  هب  یـشمارآ  یهلا  مکح  نـیمه  دوـجو  یلو 

هدش عیر  ـ ـشت یّمهم  حلاصم  يارب  هک  ادخ  هیحان  زا  هک  تسا  یمکح  ایناث  تسین و  راک  رد  یتوافت  تسا و  ـ هنآ هرا  ــ برد یمو  ــ مع م  ــ کح
 . دندر ــ دو گ ــ نشخ د و  ــ نهد ن  ــ نآ ت هب  ت  ــ بغر را و  ـ تفر اب  دیاب  اهنآ  نیاربانب 

(135  ) جاودزا
مومع رب  يواسم  روط  هب  تاقوا  میسقت  هدو و  ی بـ ــ نثتسم مکح  نیا  رد  ربمایپ  دراد و  ییانثتـسا  مکح  نیا  هک  تفرگ  رظن  رد  دیاب  نینچمه 

 . تسا بجاو  نا  ـ ناملسم

مدآ نادنزرف  جاودزا 
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َنُوَلئآسَت يذَّلا  َهّللا  اوُقَّتا  َو  ًءاِسن  َو  اریثَک  ًالاجِر  امُْهنِم  ََّثب  َو  اهَجْوَز  اْهنِم  َقَلَخ  َو  ٍةَدِـحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساّنلا  اَهُّیَا  ای  » 
کی زا  ار  امـشهمه  هـک  یــسک  ناـمه  دـیزیهرپب ،  ناـتراگدرورپ  تفلاـخم )  زا (  مدرم !  يا  اـبیقَر :  ْمُْـکیَلَع  َناـک  َهـّللا  َّنِا  َماـحْرالا  َو  ِهـِب 

زا تخاـس و  رــشتنم  نـیمز )  يور  رد  یناوارف (  ناـنز  نادرم و  ود ،  نآ  زا  درک و  قـلخ  وا  سنج  زا  زین )  ار (  وا  رــسمه  دــیرفآناسنا و 
 ) زا ز )  ــ ین و  ـد (  یر ــ بیم ار  وا  ما  نـ ـد ،  یهاوخیم رگیدکی  زا  يزیچ  هک  یماگنه  و  دیفرتعم )  وا  تمظع  هب  یگمه  هک (  دیزیهرپب  ییادخ 

ـد ینک ـز  یهرپ دوخ ،  نادنوا  ــ شیو ــ ا خ ــ ب ه )  ــ طبار ع  ــ طق
جاودزا ( 136)

(1  « .) ـت سا ـــــ مش ـب  قار ــ د م ـــ نواد ـــ ار خ ـــ یز
« . دروآ دوجو  هب  یناوارف  نانز  نادرم و  شرسمه  مدآ و  زا  دنوادخ  ًءاِسن :  َو  اریثَک  ًالاجِر  امُْهنِم  ََّثب  َو  میناوخیم « :  قوف  هیآ  رد 

دنـشاب هدرکجاودزا  يرگید  داژناب  اـهنآ  رگا  اریزدـناهدرک  جاودزا  مه  اـب  رهاوخ ) ردارب و   ) مدآ نادـنزرف  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  همزـال 
 . دوب دهاوخن  قداص  ودنآزا ) « ) امُْهنِم »

ثیداحا زا  یـضعب  رد  هک  یلالدتـسا  قبط  هکنیا  هچ  تسین  بّجعت  ياج  مه  دایز  تسا و  هدش  دراو  زین  يددعتم  ثیداحا  رد  عوضوم  نیا 
لزان ردارب  رهاوخ و  جاودزا  میرحت  مکح  زونه  اریز  هدوب  حابم  اهجاودزا  نیا  هدش  لقن  مالسلامهیلع  تیب  لها  همئا  زا 

 . ءا ــ سن  / 1 - 1
(137  ) جاودزا

اهترورض و هک  دراد  یعنام  هچ  دشاب  هدش  میرحت  دنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  نیا  هب  هتـسب  راک ،  کی  تیعونمم  تسا  یهیدب  دوب  هدشن 
 . ددر ـــ م گ ــ یرحت اد  ـــ عب د و  ــ شاب زیاج  ی  ــ بلطم اهنامز  زا  ياهراپ  رد  هک  دنک  باجیا  حلاصم 

اب اهنآ  جاودزا  هب  دقتعم  هک  یناسک  هب  ادیدش  دناهدرکن و  جاودزا  مه  اب  زگره  مدآ  نادنزرف  هک  هدـش  حیرـصت  يرگید  ثیداحا  رد  یلو 
 . تساهدش هلمح  دنرگیدکی 

دومن با  ـ ختنا ار  لوا  هتـسد  ثیدا  ـ حا دـیاب  میهد  ـح  یجرت تسا  نآرق  رهاظ  قفاوم  نآ چـه  ضرا  ـ عتم ـث  یداـحا رد  ـد کـه  ـشاب ـا  نب ـر  گا و 
 . ـت سا قوف  هیآ  قفاوم  اریز 

قبط اریز  دـناهدرک  جاودزا  نیـشیپ  ياهناسنا  ناگدـنامزاب  اب  مدآ  نادـنزرف  دوش :  هتفگ  هک  تسه  زین  يرگید  لامتحا  اـجنیا  رد  نینچمه 
رد لبق  لاس  نویلیم  دـنچ  زا  ًالامتحا  ناسنا  عون  هک  دـهدیم  ناشن  زین  زورما  یملع  تاعلاطم  هدوبن ،  نیمز  يور  ناسنا  نیلوا  مدآ  یتایاور 
هک ـم  ینک لو  ـ بق دـیاب  ـن  یاربانب درذ ،  ـ گیمن يدا  ـ یز نا  ـ مز نو  ـ نکات مدآ  شیادـیپ  خـیرات  زا  هک  یلاح  رد  هدرکیم ،  یگدـنز  نیمز  هرک 
هک دراد  یعناـم  هچ  دـناهدوب ،  ضار  ـ قنا لاـح  رد  مدآ  شیادـیپ  ماـگنه  هب  هک  دـناه  ـ تـسیزیم ـن  یمز رد  ير  ـ گید يا  ـ هناـسنا مدآ  زا  لـبق 
قو ــ ه ف ــ یآ ر  ــ ها ــ اب ظ لامتحا  نیا  دش  هتفگ  هک  روطنامه  یلو  دشاب  هدرک  جاودزا  نیـشیپ  ياهلسن  زا  یکی  هدـنامیقاب  اب  مدآ  ناد  ـ نزرف

 . تسین راگزاس  ناد  ــ نچ
جاودزا ( 138)

میر نآر کـ رد قـ حا  ـ کن هملک  يرامآ  گنهرف 

تایآ 187،221،223،228،230،235 هرقب ؛  هروس  حا :  ـ کن
تا 3،4،6،19،25،127 ــ یآ ءا :  ـ سن هرو  ــــ س

هیآ 21 مور :  هروس  هیآ 5  هد :  ـــ ئام هروس 
هیآ 72 لحنهروس :  هیآ 6  نونمؤمهروس : 
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تایآ 26،32،33 رو :  ـــــ هروس ن هیآ 10  هنحتمم :  هروس 
تایآ 37،49،50 بازحا :  هروس 

(139  ) جاودزا
هیآ 19 ءا ،  ــ سن هرو  ـــــ س ی :  ـــــ ثرا حا  ـــ کن

هیآبازحاهروسو 50 32 هیآ رونهروسو  تایآ 3،24،25 ءاسنهروس  ءامِْالا :  ُحاکن 
هیآ 5 هدئا  هرو مـ ــ س با :  ــ تک ل  ـــــ ها حا  ـــ کن

ه 32 ــ یآ رو  ـــ هرو ن ــــ س ی :  ــ ما ــ یالا حا  ـــ کن
ه 24 ـــــ یآ ءاسن  هرو  ــ س ه :  ــــ عتملا حا  ــــ کن

تایآ 3،26 رو  هروس نـ ینازلا :  حاکن 
ه 3 ـــــــ یآ رو  ــــ هرو ن ــ ه 221 و س ــ یآ هر  ــ قب هرو  ــ س تا :  ــ کرشملا حا  ــ کن

ـه 10 و 11 یآ ه  ــ نحتمم هروس  هیآ 50 و  باز  ــ حا هروس  تار :  ــ جاهملا حا  ـــ کن
هیآ 221 هرقبهروس  تانمؤملا :  حاکن 
6،127 تایآءاسن هروس  یماتیلاحاکن :

 . هیآ 6 بازحاهروس  3 و  هیآ رون  هرو  ــ هیآ 5 و س هدئام  هروس  تایآ 19،22،24،23،25 و  ءاسن  هروس  مرحملا :  حا  ــ کن
جاودزا ( 140)

قشع هملک  يو  ـ غل ـه  شیر یسرر  بـ

دنیوگیم کچیپ  نآ  هب  یسراف  رد  هک  تسایهایگ  مان  ۀَقَشَع  و  تسا .  ۀَقَـشَع »  » هّدام زا  لصا  رد  قشع »  » هملک دنیوگیم  یبرع  نابز  رد 
دودـحم و اـبیرقت  ار  نآ  هک  دـچیپیم  ناـنچ  نآ  رود  دـسریم  رگید  هاـیگ  کـی  هب  یتقو  ًـالثم  دـچیپیم ،  نآ  رود  دـسرب  زیچ  ره  هب  هک 

ّتبحم فالخ  رب  هک ـ  تسا  نیا  شرثا  دوشیم و  ادیپ  ناسنا  رد   ] یتلاح نینچ  کی  دهدیم .  رارق  شدوخ  رایتخا  رد  دـنکیم و  روصحم 
ینعی دنکیم ،  قوشعم  نامه  هب  رـصحنم  ار  هّجوت  دریگیم ،  وا  زا  ار  كاروخ  باوخ و  دـنکیم ،  جراخ  يداع  لاح  زا  ار  ناسنا  يداع ـ 

يروطهب دنکیم  هجوتم  زیچ  کی  هب  اهنت  دُربیم و  زیچ  همه  زا  ار  وا  ینعی  دروآیم ،  دوجو  هب  وا  رد  یگناگی  دّحأت و  دّـحوت و  عون  کی 
(1  .) دوشیم وا  شزیچ  همه  هک 

. اردص تاراشتنا  ترطف ،  باتک  دلج 3 ،  يرهطم ،  دیهش  راثآ  هعومجم  1 ـ 
(141  ) جاودزا

قشع فیرعت 

« قشع  » ددرگ وا  دوجو  قلطم  مکاح  دنک و  رّخسم  ار  ناسنا  دوجو  هک  يروط  هب  دسرب  تدش  جوا  هب  هک  یتقو  یئیش  ای  یـصخش  هب  هقالع 
 . تسا عون  کی  دوشیم ،  هدناوخ  قشع )  ) مان نیا  هب  هچنآ  هک  تشادنپ  دیابن  یلو  تسا .  تاساسحا  هقالع و  جوا  قشع  دوشیم .  هدیمان 

. درادفلاخم بّرخمًالماک و  نآرگیدعوناّما  تسانآعون و  کیهب  طوبرم  دـش  هتفگ  کـین  راـثآ  زا  هچنآ  تسا .  فلتخم  ًـالماک  عون  ود 
(2 ( ) 1)

. اردص تاراشتنا  هحفص 51 ،  مالسلاهیلع ،  یلع  ماما  هعفاد  هبذاج و  1 ـ 
ـد یا ـ مر ـ فی د و مـ ــ نکیم میسقت  ار  قشع  هک  دنداد  یحیضوت  هحفص 49  هعفاد ،  هبذاج و  با  ــ تک رد  ه  ــ ت ک ــ سا ن  ــ یا دا  ــ تـسا دار  ــ م 2 ـ 
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...(« . دشاب یناسنا  ای  یلسن  یناویح  ای  دشاب  یسنج  یناویح   ) دشاب ـی  عو ـه چـه نـ کنیا زا  ـر  ظن ـع  طق ـت بـا  بحم ـق و  شع : »
جاودزا ( 142)

ق ـــ شع زا  ی  ــــ مّود ـف  یر ــ عت

ینعی نونج ،  هبـش  دوشیم  یتلاح  اذهل  دـنکیم و  ادـیپ  طلـست  هدارا  رب  لقع و  رب  دریگیم ،  ار  ناسنا  هدارا  رکف و  مامز  هکیتلاح  کی  هب 
ناسنا راـیتخا  زا  هک  تسا  نیا  تلاـح  نیا  یـساسا  بیع  دـنمانیم .  قشع  ار  یتلاـح  نینچ  کـی  تسین .  یمکح  اـجنآ  رد  رگید  ار  لـقع 

کی تسا  نکمم  دـمآشیپ  رگا  هک  تسا  نینچ  زین  دوشیم  هدـیمان  قشع  ماـن  هب  هک  هلأـسم  نیا  تسین .  هیـصوت  لـباق  نیا  تسا .  جراـخ 
لاح یـک ر  ــ ه ه ــ ی ب ــ لو ت  ــ سا یقیقح  قشع  دارم   . ] دنک دابآ  ار  یسک  مه  تسا  نکمم  تسا  یفنم  قشع  دارم   . ] دنک بارخ  ار  یسک 

(1  . ) تسین هیصوت  لباق  رما 

نآتّیهاموقشععوضومهبیهاگن

يوجتسج رد  هک  يدرم  دراد .  رسمه  هب  تبسن  یّلک  هزیرغ  کی  هشیمه  ناسنا 
. اردص تاراشتنا  ترطف ،  باتک  دلج 3 ،  يرهطم ،  دیهش  راثآ  هعومجم  1 ـ 

(143  ) جاودزا
باب رد  هشیمه  تسا  دیهـش  داتـسا  دارم   ] ناـمدوخ اـم  تسا .  رهوش  يوجتـسج  رد  هک  ینز  روط  نیمه  تسا و  یلک  قشاـع »  ، » تسا نز 

دناوتیم ناسنا  دشاب .  یعیبط  یّلک  قشاع  دناوتیمن  مدآ  اریز  تسا . یعیبط  یّلک  قشاعیـسک  دـنیوگب  هک  میدـنخیم  فرح  نیا  هب  قشع 
هک ـی  مالغ نآ  نا  ـ تـساد ـد .  ـشاب نز  یعیبط  یّلک  قشاع  ـد  ناوتیمن ـی  لو ـد ،  ـشاب لـیبموتا  یّلک  بلاـط  دـشاب ،  لاـم  یعیبط  یلک  بلاـط 
درد هب  ا  ــ قآ دـنتفگ :  وا  هب  دوشیم .  رتدرز  شگنر  رترغال و  رغال و  زور  هب  زور  هک  تسا  یتدـم  تسا و  ـت  حاران ـی  لیخ ـد  ید ـش  باـبرا

عورش مالغ  تسیچ . »؟ هیضق   : » تفگ تساوخ .  ار  مالغ  بابرا  هدش .  قشاع  وت  مالغ  ـد :  نتفگ هد ؟  ــ چـی ش ـت :  فگ سرب .  مال  ــ نیا غ
قـشاع  : » تفگ باـبرا  ماهدـش .  قشاـع  تفگ  شرخآ  درکیم .  هیرگ  یه  مـالغ  وـگب .  ار  تدرد  تفگ :  باـبرا   . ] ندرک هیرگ  هب  درک 

تحلصم امش  ار  هکره   : » تفگ مالغ  یک »؟
جاودزا ( 144)

(1  . ) دنادب تحلصم  يرگید  هک  دشاب  ـی  سک ـق  شا ـد عـ ناو ـ تیمن نا  ـ سنا د . » ــ یناد بـ
ق ــ شع ـت  ّیها هرا مـ ـ برد ـف  لتخم تا  ـــ یر ــــ ظن

کی تسا ،  يرامیب  کـی  نیا  هک  دـناهدرک  صـالخ  هملک  نیا  اـب  ار  ناـشدوخ  یـضعب  تسا .  هدـش  هداد  هراـب  نیا  رد  یفلتخم  تاـّیرظن 
اهنت هن  مینادـب .  يرامیب  کی  افرـص  ار  قشع  هک  درادـن  وریپ  عبات و  ًالعف  تفگ  ناوتیم  هّیرظن ،  نیا  تسا .  ضرم  کـی  تسا ،  یـشوخان 

رتشیب عون  کی  یّلک  روط  هب  قشع  ایآ  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  یـساسا  هلأسم  هاـگنآ  تسا ،  تبهوم  کـی  دـنیوگیم  هکلب  تسین  يراـمیب 
؟  تسا عون  ود  ای  تسین 

. اردصتاراشتنا ترطفباتک ، ، 3 دلج يرهطمدیهشراثآهعومجم ، 1 ـ 
(145  ) جاودزا

دراد و کیژولویزیف  يوضع و  هشیر  ینعی  تسا ،  یـسنج  قشع  ناـمه  نآ  تسین و  رتشیب  عون  کـی  قشع  هک  تسا  نیا  تاـّیرظن  یـضعب 
کیتنامر حالطصا  هب  ياهقشع  شّـصاوخ ـ  راثآ و  همه  اب  دراد  هتـشاد و  دوجو  ملاع  رد  هک  ییاهقشع  مامت  تسین .  رتشیب  مه  عون  کی 

زج تسا و  یـسنج  ياهقشع  اهنیا ـ  مامت  الیلو ، يرماع  نونجم  ناتـساد  لثم  تسا ،  هدرک  رپ  یقـشع  ياهناتـساد  نیا  ار  ایندتاّیبدا  هک 
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(1  .) تسین يرگید  زیچ  نیا 
نیدلاریـصن هجاوخ  انیـس ،  یلعوب  ًالثم  دـننادیم .  عون  ود  تسا ـ  نآ  هرابرد  ثحب  هک  ار  ناـسنا  هب  ناـسنا  قشع  نیمه  ار ـ  قشع  یهورگ 

(2  .) دمآ دهاوخ  افرع  رظن  زا  قشع  لصف  لیذ  ثحب  نیا  هک  دننادیم ،  عون  ود  ار  قشع  اردصالم  یسوط و 
توهـش هلوقم  زا  هچنآ  هک  یتروص  رد  دنادیم ،  شیاتـس  لباق  رما  کی  ینعی  دـنکیم .  شیاتـس  ار  قشع  رـشب  هک  تسا  نیا  مّلـسم  ردـق 

 . تسین شیاتس  لباق  تسا 
. اردص تاراشتنا  هحفص 91 ،  ترطف ،  باتک  دلج 3 ،  يرهطم ،  دیهش  راثآ  هعومجم  1 ـ 
. اردص تاراشتنا  هحفص 91 ،  ترطف ،  باتک  دلج 3 ،  يرهطم ،  دیهش  راثآ  هعومجم  2 ـ 

جاودزا ( 146)
چیه تسا  یعیبط  لیم  کی  هک  تهج  نآ  زا  لیم  نیا  ایآ  دراد .  تسا ـ  یعیبط  لیم  کی  هک  اذـغ ـ  هب  لیم  ای  ندروخ  ِتوهـش  ناسنا  ًالثم 

ات مه  قشع  دنک ؟  شیاتـس  ار  اذغ  نالف  هب  ار  شلیم  دـیایب  ایند  رد  رفن  کی  یتح  دـیاهدید  امـش  لاح  هب  ات  هدرک ؟  ادـیپ  سیدـقت  تیلباق 
سیدـقت تقیقحنیا  لاـحرههب  یلو  تسینسیدـقت . لـباق  تسا و  ندروـخ  توهـش  لـثم  دـشاب .  طوـبرم  یـسنج   ] توهـش هب  هـک  اـجنآ 

(1  .) دهدیم لیکشت  قشع  سیدقت  ار  ایند  تاّیبدا  زایگرزبتمسقوتساهدش 

ـی نا ـــ حور ـی و  نا ـــ مسج ق  ــ شع

تـسه شرگید  عون  کی  دینک . شیاهر  دنیوگیم  دنمانیم و  ینامـسج »  » ار نآ  تسا ،  توهـش  اساسا  شعون  کی  تسا ، عون  ود  قشع 
یلامک کی  هتاذّدح  یف  شدوخ  تسا  یحور  رما  هک  مه  نآ  هزات  تسا .  یحور  رما  تسین و  توهش  نآ  دنیوگیم  هک 

. اردص تاراشتنا  هحفص 95 ،  ترطف ،  باتک  دلج 3 ،  يرهطم ،  دیهش  راثآ  هعومجم  1 ـ 
(147  ) جاودزا

تسا نیا  شتیصاخ  دش  ادیپ  وا  رد  نونج  هبش  تلاح  کی  درک و  ادیپ  ار  یحور  تلاح  نیا  ناسنا  هک  یتقو  دنیوگیم  تسین . ناسنا  يارب 
ق ــ لخ زا  ه  ـــ عفد ک  ــ هکنیا ی يارب  دنکیم  ادیپ  یگدامآ  هزات  ناسنا  د و  ــ نکیم اد  در و جـ ـ ُبیم ـز  یچه ـ مه زا  قوشعم  ریغ  زا  ار  ناسنا  هک 

(1 .) دنک ادیپ  ـز  کر ـ مت قو  ــ شعم رد  در و  ــ ُبب کی جـا 
ناسنا و كرتشم  هوجو  زا  تسایـسنج و  توهـش  اصوصخم  توهـش و  هلوقم  زا  اـهنآ  زا  یخرب  دراد .  بتارم  عاونا و  ناـسنا  تاـساسحا 

نآ هب  قشع »  » مان تهج  نیدـب  دریگیم و  یفـصولادیاز  نایلغ  جوا و  یـصاخ  تلع  هب  ناسنا  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا ،  تاناویح  ریاـس 
توهـش نافوط  ناروف و  نایغط و  زج  تیهام  تقیقح و  ظاحل  زا  لاح  ره  هب  یلو  دیآیمنرد . تروص  نیا  هب  زگره  ناویح  رد  دنهدیم و 

. دباییمهمتاخ اجنامههب  دریگیمهمشچرسیسنج و  يدابم  زا  تسین . يزیچ 
. اردص تاراشتنا  هحفص 198 ،  ترطف ،  باتک  دلج 3 ،  يرهطم ،  دیهش  راثآ  هعومجم  1 ـ 

جاودزا ( 148)
کیزا نسهب  نتشاذگاپ  اب  یناوج  نینس  هب  ارهق  یلسانت و  هاگتسد  یکیژولویزیف  ياهتیلاعف  هب  دراد  يدایز  یگتـسب  شـشهاک  شیازفا و 

(1 .) ددرگیم یفتنم  دباییم و  شهاک  رگید  فرط  زا  زارِفا  عابشا و  فرط و 

مالسلاهیلع یلع  ماما  ـش  یا ـ ین رد  نا  ـ فر ـق و عـ شع

ینعی تسا ،  شتسرپ  شیاین و  حور  اعقاو  هک  هچنآ  هب  تدابع ،  هب  مالسا ،  نتم  رد 
هکتسانیا نآ  دنرادیحیـضوت و  ثحب  نیا  لـیذ  دیهـش  داتـسا  هـک  رکذ  هـب  مزـال  اردـص .  تاراـشتنا  هحفــص 51  هـعفاد ،  هبذاـج و  1 ـ 
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دچیپیمدوـخهب فـیرظ  یتـسد  سملزا  دزرلیمدوـخهب و  هدــیچیپ [ يوـم   ] دَّعَُجم ییوـم  اـبیز و  ییور  ندــید  زا  هکیناوـج  دــیوگیم :
 ، تسین هیـصوت  داـمتعالباق و  دوریم . تعرـس  هب  دـیآیم و  تعرـسهب  اـهقشع  هنوگنیا  تسینراکردیناویحيدامنایرجزجدـنادبدیاب .

 . دربیم دوس  یمدآ  هک  تسا  نآ  ربارب  رد  ندشن  میلست  اوقت و  فافع و  کمک  اب  اهنت  تسا ،  شُک  تلیضف  تسا ،  كانرطخ 
(149  ) جاودزا

هد يدا شـ ـ یز ـه  جو تـ تسا ـ  ـ هتدا ـ بع ـن  یر ـ تل ـ ما هک کـ راگدرورپ ـ  تاذ  ه  ــ عا ب ــ طقنا اد ،  ــ هب خ يزروت  ــ بحم اد ،  ــ نا و خ ــ سنا ه  ــ طبار
 . تسا

 : میاهدینش ه  ـــ مه ار  ن  ــ ینمؤ ــ ملار ــ یما فور  ــ عم ه  ــ لمج
عمط هب  مدرکن  شتـسرپ  ار  وت  ایادـخ !  َُکتْدَـبَعَف :  ِةَدابْعِلل  ًالْهَا  َُکتْدَـجَو  َْلب  َِکتَّنَج  یف  اعَمَط  َو ال  َكِراـن  ْنِم  اـفْوَخ  َُکتْدَـبَع  اـم  یهلا  »

« . مدرک شتسرپ  مدید ،  شتسرپ  شیاین و  هتسیاش  نوچ  ار  وت  هکلب  تمّنهج ،  سرت  زا  هن  تشهب و 
. تسین یهلا  هاگرد  هب  ـق  شع زج  يز  ـ یچ تدا  ـ بع عون  نیا  ]

تـسا هدـمآ  هدرک ،  لقن  ار  نآ  هک  یتیاور  رد  و  تسا .  هّینابعـش  تاجانم  ياعد  تسا ،  رادروخرب  یلاع  نیماضم  زا  هک  ییاهاعد  زا  یکی 
یتقو ناسنا  تسالاب ،  ِحطـس  یلیخ  ینعی  همئا .  حطـس  رد  تسا  ییاعد  دـناهدناوخیم ،  ار  اعد  نیا  وا  دالوا  زا  ِناـماما  نینمؤملاریما و  هک 

زا عاطقنا  زج  ادخ ،  هب  قشع  ّتبحم و  نافرع و  زج  اجنآ  رد  هچ .  ینعی  مالـسا  رد  شیاین  حور  ًالـصا  هک  دمهفیم  دناوخیم ،  ار  اعد  نیا 
ریغ

جاودزا ( 150)
ل ــ کشم ی  ــ لیخ مه  شرو  ــ صت ا  ــ يار م ــ ه ب ــ تسا ک یتاریبعت  یتح  تسین و  يرگید  زیچ  ّتیونعم ،  ر  ــ سار ــ ـس ز  ــ ه ج ــ ـصال ــ خ اد ،  ــ خ

(1  .) تسا

نیجوز نیب  تّدوم  دوجو  تّیجوز و  نوماریپ  نآرق  هاگدید 

دای تمحر »  » و تّدوم »  » هملک اب  دـنکیم  رکذ  میلع  میکح  دـنوادخ  دوجو  ياههناشن  زا  یکی  ار  ّتیجوز  دـنویپ  هک  اجنآ  نآرق ،  هیآ  رد 
 : دیامرفیم دراد ) قرف  ـی  عیبط ل  ــ یم تو و  ــ هش ا  ــ ب تمحر »  » و تّدوم »  » مینادیم هکنانچ   ) دنکیم

دوخ سنج  زا  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  ياههناشن  زا  یکی  ًۀَـمْحَر :  َو  ًةَّدَوَم  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  َو  اجاوْزَا ...  ْمُکُِـسف  ْـ نَا ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَا  ِِهتایا  ْنِم  َو  »
هدیرفآ تفج  امش  يارب  امش 

. ارد ـــــ تارا ص ــ شتنا ه 334 ،  ــــــ حفص ت ،  ــ یبر ــــــ م و ت ــــــ یلعت 1 ـ 
(151  ) جاودزا

(1 « . ) تسا هداد  رارق  تفأر  رهم و  نآ  ـا و  مش نا  ـ یم و  تسا ... 
تمـسق دنچ  رد  تایآ  نیا  تسا .  هدش  دای  نآ  زا  تّدوم »  » ای ّدُو »  » انایحا تبحم و  هژاو  اب  نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  رد  هک  تسا  قشع  نیا 

 : تسا هتفرگ  رارق 
هتفگ نخـس  نانمؤم  هب  تبـسن  ای  قح  ترـضح  هب  تبـسن  نانآ  قشع   ] قیمع تبحم  یتسود و  زا  تسا و  نانمؤم  فصو  رد  هک  یتاـیآ  1 ـ 

 : تسا
(2 «. ) دنرتتخس ادخ  یتسود  رد  دناهدروآ  نامیا  هک  نانآ  ِهِّللاّبُحُّدَشَا : اُونَما  َنیذَّلاَو  »

 . مور  / 21 1 ـ 
جاودزا ( 152)
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َو ْمِهِـسُْفنَا  یلَع  َنُوِرثُْؤی  َو  اُوتُوا  اّمِم  ـًۀ  َجاح ْمِهِرُودُص  یف  َنُود  ـ ِجَی َو ال  ْمِْهَیِلا  ـَر  َجاه ْنَم  َنوُّبُِحی  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنا  ـ میْالا َو  َراّدلا  اُؤَّوَبَت  َنیذَّلا  َو  »
يوـنعم یحور و  هناـخ   ) ناـمیالاراد و  ناناملـسم ) هناـخ  ةرجهلاراد ،   ) هناـخ رد  نارجاـهم  زا  شیپ  هـک  ناـنآ  و  ٌۀَـصاصَخ :  ْمِِـهب  َناـک  ْوـَل 

تـسا هدش  هداد  اهنآ  هب  هچنآ  زا  ناشدوخ  لد  رد  دنراد و  تسود  دنیآیم  ناشیا  يوس  هب  هک  ار  ینارجاهم  هدش ،  نیزگیاج  ناناملـسم )
(1 « .) دنشاب هدوب  دنمزاین  دوخ  دنچره  دنرادیم .  مدقم  شیوخ  رب  ار  اهنآ  دننکیمن و  یتحاران  ساسحا 

 : دیوگیم نخس  نانمؤم  هب  ـت  بسن تر حـق  ـ ضح ـی  تسود زا  ی کـه  ــ تا ــ یآ 2 ـ 
(2 « .) ار نا  ـــ گز ــ یکا ــ ناگدننکه و پ ـ بو دراد تـ تسود  اد  ــ خ َنیرِّهَطَتُْملا :  ُّبُِحی  َو  َنیباّوَّتلا  ُّبُِحی  َهّللا  َّنِا  »

 . هرقب  / 165 1 ـ 
 . ر ــــــــــــــ شح  / 9 2 ـ 

 . هر ـ قب  / 222 3 ـ 
(153  ) جاودزا

(1 « .) ار نارا  ــــ کو ـــ کین دراد  ت  ــ سود اد  ـــ خ ـَن :  ینِسْحُْملا ُّب  ــــ ُِحی ـُه  ّللا َو  »
(2 « .) ار نارادهگن  دوخ  دراد  ـت  سود ادخ  َن :  ــ یقَّتُْملا ُّب  ــ ُِحی َهّللا  َّنِا  »
(3 « .) ار نا  ـــ گزیکاپ دراد  ت  ـــ سود ادخ  َن :  ـــ یرِّهَّطُْملا ُّبُِحی  ُهّللا  َو  »

(4 « .) ار ناگدننکتلادع  دراد  تسود  ادخ  ـَن :  یطِسْقُْملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِا  »
تبسن نانمؤم  یتسود  نینمؤم و  هب  تبسن  قح  ترضح  یتسود  تسا :  لدابتم  ياهتبحم  یفرطود و  ياهیتسود  نمـضتم  هک  یتایآ  3 ـ 

 : ار ر  ـــ گید ــ کی ن  ــ ینمؤ ــ یتسود م قح و  ترضح  هب 
 . نارمع لآ   / 148 1 ـ 

 . ه ـــــــ بو ـــــــــ ت 4 و 7 /  2 ـ 
 . ه ــــــ بوت  / 108 3 ـ 

 . هنحتمم تارجح و 8 /   / 9 4 ـ 
جاودزا ( 154)

ادخ ات  د  ــ ینک يور  ــ یپ ن  ــ زا م د ،  ــ یراد ت  ــ سود ار  اد  ــ رگا خ وگب  ْمَُکبو :  ُـ نُذ ْمَُکل  ْرِفْغَیَو  ُهّللا  ُمُْکِببُْحی  ینوُِعبَّتاَف  َهّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِا  ُْلق  »
(1 « .) دیاشخبب ناتیار  ار بـ نا  ـ تنا ـ ها ـ نگ درادب و  ناتتسود 

(2 « .) دنراد تسود  ار  وا  مه  اهنآ  دراد و  ناشتسود  هک  ار  یموق  دروایب  ادخ  ُهَنوُّبُِحی :  َو  ْمُهُّبُِحیٍمْوَِقب  ُهّللاِیتْأَی  َفْوَسَف  »

رگیدکی هب  تبسن  نا  ـ نمؤ ت مـ ــ بحم

د ــ ناهداد ما  ــ جنا ه  ــ تـسیا ــ ـش لا  ــ معا د و  ــ ناهدروآ ناـمیا  هـک  ناـنآ  اّدُو :  ُنـمْحَّرلا  ُمَُـهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاـِحلاّصلا  اوـُلِمَع  َو  اوـُنَما  َنـیذَّلا  َّنِا  »
(3 « .) دهدیم رار  یتسود قـ نا  ـ شیار ــ ر ب ــ گشیا ــ شخب د  ــ نواد ــ خ

 . نارمع لآ   / 31 1 ـ 
 . هدئام  / 54 2 ـ 

 . م ــ یر ـــ م  / 96 3 ـ 
(155  ) جاودزا

(1 « .) د ـــــ نکفا ر  ـــــ هم داد و  رارق  یتسود  ناتنارسمه  اب  امش  نا  ـ یم و  ـًۀ :  َمْحَر َو  ًةَّدَو  ـْم َمـ ُکَْنَیب ـَل  َعَج َو  »
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دنوادـخ روتـسد  هب  زین  متاخ  ربمغیپ  و  ( 2  ) تساوخ شاهّیّرذ  يارب  مالـسلاهیلع  ـم  یهار ـ با تر  ـ ـضح ـت کـه  ـسا ـت  بحم هقـال و  ـن عـ یمه و 
(3 « .) درک بلط  شناشیوخ  يارب 

 : دیوگیم یلجِع  ْدیَُرب  تسین .  يزیچ  تبحم  زا  ریغ  نید  رهوج  حور و  دیآیمرب ،  تایاور  زا  هک  نانچنآ  و 
یط هدایپ  ار  رود  هار  هک  ناسارخ  زا  يرفاسم  مدوب .  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  رضحم  رد 

 . مور  / 21 1 ـ 
 . میهاربا  / 37 2 ـ 
 . يروش  / 23 3 ـ 

جاودزا ( 156)
نم دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  دوب .  هتشادرب  كرت  هدش و  هتفاکش  دروآرد  شفک  زا  هک  ار  شیاهاپ  دش .  بایفرـش  ماما  روضح  هب  دوب  هدرک 

ام اب  ار  نآ  دنوادخ  درادـب ، تسود  ار  ام  یگنـس  رگا  مسق  ادـخ  هب  دومرف : ماما  . تیبلالها امـش  یتسود  رگم  مدـمآ  هک  اجنآ  زا  درواین  ار 
تفگ مالسلاهیلع  قداص  ماما  هب  يدرم  ( 1  .) تسا یتسود  زا  ریغ  يزیچ  نید  ایآ  ُّبُْحلا :  ِّالا  ُنیّدلا  ِلَه  َو  دنادرگ  ام   ] نیرق دنک و  روشحم 

؟  دراد يدوس  ار  ام  را ،  ـن کـ یا ـا  یآ میراذ .  ـ گیم ـم  سا نا  ـ تنارد ــ ا و پ ــ مش ما  ــ هب ن ار  نامنادنزرف  ام  : 
َنوُّبُِحت ُْمْتنُک  ْنِا   : » هفیرشهیآهب سپس  تسایتسود ؟ زا  ریغ  يزیچ  نید  رگم  ُّبُْحلا » َِّالا  ُنیّدلا  ِلَه  َو   » مسق ادخ  هب  يرآ ،  دومرف :  ترضح 

 . تسا روآ  تعاطا  هک  تسا  تبحم  هقالع و  اساسا  ( 3 . ) دومرف داهشتسا  ( 2 «) ُهّللا ُمُْکِببُْحی  ینوُِعبَّتاَف  َهّللا 
 . بح هدام  هحفص 201  دلج 1 ،  راحبلا »  ۀنیفس  - » 1

 . نارمعلآ  / 31 - 2
 . ءامس هدام  هحفص 626  دلج 1 ،  راحبلا »  ۀنیفس  - » 3

(157  ) جاودزا
هقوـشعم و لـباقم  رد  قشاـع  کـناوج  هک  مینیبیم  مشچ  اـب  دوـخ  ار  نیا  اـم  دـچیپب .  رـس  قوـشعم  تساوـخ  زا  هک  دـشابن  اراـی  ار  قشاـع 

تسا یقـشع  تبحم و  تبـسن  هب  قح  ترـضح  شتـسرپ  تعاطا و  دزاسیم ....  وا  يادف  ار  زیچ  همه  درذگیم و  زیچ  همه  زا  شاهتخابلد 
 : دومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  هکنانچمه  دراد .  قح  ترضح  هب  ناسنا  هک 

ُهَتْعَطََال اقِداص  َکُّبُح  َناک  َْول  ُعیَدب  ِلاعِْفلا  ِیف  يِرْمََعل  اذه  ُهَّبُح  ُرِهُْظت  َْتنَا  َو  َهلِْالا  یَصْعَت 
ُعیطُم ُّبُِحی  ْنَِمل  َّبِحُْملا  َّنِا 

يراتفر نیا  مدوخ  ناج  هب  ینک ؟  وا  یتسود  راهظا  ینک و  ینامرفان  ار  ادخ 
جاودزا ( 158)

(1  .) درادتسوداروا هک  تسایسک  عیطم  رادتسود ،  هک  اریز  يدرکیم ،  شتعاطا  دوب  نیتسار  تایتسود  رگا  تسا .  تفگش 

تا ـــ یاور رد  ق  ـــ شع ها  ــ گیا ـــ ج

« . دزروب قشع  شیاین  شتسرپ و  هب  تسا  یسک  نآ  مدرم  نیرتهب  اَهل :  َغَّرَفَت  َو  هِدَسَِجب  اهَرَشاب  َو  اهَقَناع  َو  َةَدابِْعلا  َقِشَع  ْنَم  ِساّنلا  ُلَْضفَا  »
لامعتسا دیابن  ار  هملک  نیا  ًالـصا  هک  دناهتفگ  تهج  نیمه  يور  اساسا  اهیـضعب  هک  هدمآ  مک  یلیخ  یمالـسا  تاریبعت  رد  قشع »  » هملک

هن درب  راک  هب  دیاب  ار  یتسود  ُّبح و  هملک  دنیوگیم  دننکیم و  تفلاخم  مه  ارَعُش  دایز  لامعتسا  اب  درک و 
تا ــ یاور تا و  ــ یآ هرا  ــ مش دو و  ــ شیم عورش  هحفـص 59  زا  ثحب  نیا  لک  رکذت :   . ] اردص تاراشتنا  هحفص 59 ،  هعفاد ،  هبذاج و  - 1

 . هد ــ ه ش ــ تشو ــ ه ن ـــ حفص ل  ـــ یذ
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(159  ) جاودزا
 . ه ــ تفر ــ را ن ه کـ ــ ـچ ب یه ه  ــ کنیا ه  ــ ه ن ــ تفر را  ــ هب ک مک  ینید  تاحالطصا  رد  قشع  هملک  هک  دناهداد  باوج  نارگید  یلو  قشع ،  هملک 

رد نینمؤملاریما  دناهتشون  هک  تسا  یفورعم  ياهلمج  نآ  رگید  یکی  مدرک .  ضرع  هک  تساج ،  نیمه  هتفر  راک  هب  هک  يدراوم  هلمج  زا 
یتشم دندیسر ،  هک  البرک  نیمزرس  هب  تسا  دیهش  داتسا  دارم  ( ] تسا نم  زا  دیدرت   ) دنتفریم نیّفص  هب  ای  دنتشگیمرب  نیّفص  زا  هک  یتقو 

 : دندومرف دعب  دندرک و  وب  دنتشادرب و  ار  كاخ  زا 
« . كاخ يا  وت  هب  اشوخ  َُۀبْرُّتلا :  اُهتَّیَا  َِکل  اهاو  »

دنـسریم هک  اجنیا  هب  ییاهراوس  د .  ــ مآ د  ــ هاو ــ دور خ ــ ییا ف ــ هرا ــ هک ب تسا  ـی  یا ــ اـجنیا ج  : ٍقا ــ ّـشُع ُعِراـصَم  َو  ٍباّـکُر  ُخاـنُم  اـنُهه  »
« . ـت سا ـی  نا ـ قشا هاگباوخ عـ ا  ــ جنیا د و  ــ نروآیم دورف  ار  ناشراب 

جاودزا ( 160)
(1  .) دناهتشاد البرک  هثداح  هب  رظن  ترضح  هک  دناسریم  ًالماک  اههلمج  نآ  هک  دومرف  ییاههلمج  دعب 

 : ـد ندو ــ مر ــ هلآوهیلعهللایلص ف مر  ــ کا ـر  بما ــ یپ ن  ــ ینچمه
« . دزروب قشع  تدابع  هب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  َةَدابِْعلا :  َقِشَع  ْنَِمل  یبوط  »

 . دیا ــ یبرد قو  ــ شعم ترو  ــ تدا بـه ص ــــ بع اب 
« . دشاب هتشاد  تسود  ار  تدابع  بلق  م  ــ یمص زا  و  ِهْبلَِقب :  اهَّبَحَا  َو  »

« . دبسچب نآ  هب  شندب  اب  و  هِدَسَِجب :  اهَرَشاب  «و 
(2  . ) تسین ییاهنت  هب  بلق  رکذ  کی  طقف  تدابع  هک  تسا  نیا  دوصقم 

 . اردص تاراشتنا  هحفص 331 ،  یقرواپ  تیبرت ،  میلعت و  - 1
 . اردص تارا  ــ شتنا ه 331 ،  ـــ حفص ـت ،  یبر م و تـ ــ یلعت - 2

(161  ) جاودزا

مالسلاهیلع یلع  ما  ــ ما ها  ــ گد ــ ید زا  اورا  ــ ق ن ــ شع

َو ُهَْلقَع  ُتاوَهَّشلا  ِتَقَرَخ  ْدَـق  ٍۀَعیمَـس  ِْریَغ  ٍنُذُاـِب  ُعَمْـسَی  َو  ٍۀَحیحَـص  ِْریَغ  ٍْنیَِعب  ُرُْظنَی  َوُهَف  ُهَْبلَق  َضَْرمَا  َو  ُهَرََـصب  یمْعَا )  ) یـشْعَا اْئیَـش  َقِشَع  ْنَم  »
رامیب ار  شبلق  دـنکیم و  شیانیبان  قشع  نآ  دزرو ،  اوران  قشع  يزیچ  هب  سکره  اَهل :  ٌدـْبَع  َوُهَف  ُهُسْفَن ،  اْهیَلَع  ْتَِهل  َو  َو  ُهَْبلَق  اْینُّدـلا  َِتتامَا 

ار شلد  اـیند  یتـسود  هدــیرد ،  ار  شلقع  هدرپ  سفن  ياـهشهاوخ  دونــشیم ، راـمیب  یــشوگ  اـب  درگنیم و  راـمیب  یمــشچ  اـب  هدرک ، 
« . تسانآهدرب وایندرایتخایبهتفیش  تساهدناریم ،

یناسک هدرب  و  ٍظِعاِوب :  ُْهنِم  ُظِعَّتَی  َو ال  ٍرِجاِزب  ِهّللا  َنِم  ُرِجَْزنَی  اْهیَلَع ال  َلَْبقَا  ْتَلَْبقَا  اُمْثیَح  َو  اْهَیِلا  َلاز  َْتلاز  اُمْثیَح  اْهنِم  ٌءْیِـش  ِْهیَدَی  یف  ْنَِمل  َو  »
چیه زا  دسرتیمن ،  ادخ  زا  دنهد  شرادشه  هچره  ددرگیمرب و  زین  وا  ددرگرب  فرط  ره  هب  ایند  دنراد ،  تسد  رد  ایند  زا  يزیچ  هک  تسا 

(1 « .) درادن ییاونش  ياهدنهد  دنپ 
جاودزا ( 162)

 : دیامرفیم هک  دراد  دو  ـ جو ـه  نیمز ـن  یا رد  ر  ــ گید ی  ــ تیاور
دیهـش دریمب  لاح  نامه  رد  دزرو و  ــ فا ب ــ فع دـنک و  ناـمتک  ددرگ و  قشاـع  سکره  ادیهـش :  َتاـم  َتاـم ،  َو  َّفَع  َو  َمَتَک  َو  َقِشِع  ْنَم  »

(2 « .) تسا هدرم 
 : دنکیم هراشا  مالسلاهیلع  فسوی  هب  اخیلز  قشع  دروم  رد  هیآ 30 ،  فسوی ،  هروس  نآرق  هیآ 
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اّبُح اهَفَغَش  ْدَق  هِسْفَن  ْنَع  اهیتَف  ُدِواُرت  ِزیزَْعلا  ُتَأَْرما  ِۀَنیدَْملا  ِیف  ٌةَوِْسن  َلاق  َو  »
 . هبطخ 108 مالسالا ،  ضیف  هغالبلاجهن ،  - 1

 . خ 7000 لامعالاز ،  ــ نک مر ،  ــ کا لو  ــ سر - 2
(163  ) جاودزا

رد ناوج  نیا  قشع  دـنکیم .  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  شمالغ  زیزع ،  رـسمه  دـنتفگ  رهـش  ناـنز  زا  یهورگ  ٍنیبُم :  ٍللَـض  یف  اـهیرََنل  اـّنِا 
« . مینیبیم راکشآ  یهارمگ  رد  ار  وا  ام  درک .  ذوفن  شبلق  قامعا 

. دو ــ ه ب ــ تفر ــ ار گ ش  ــ بلق عماجم  هک  نیا  ینعی  اَّبُح  اهَفَغَش  ْدَق  تسا :  نینچ  قشع  ياج  هب  نآرق  ریبعت 
تسا هتـشاد  ار  شرهوش  نید  ًالبق  هک  نز  نیا  اهدعب  دوشیم . ادیپ  نز  نیا  رد  تلاح  نیا  دوب . هتفرگ  رایتخا  رد  تشملثم  ار  شبلق  ًالـصا 

. دوشیم لماکتسرپادخ  دِّحوم  کی  دوشیم و  دِّحوم  رگید ) زیچ  ای  هدوب  كرش  )
انتعا وا  ر بـه  ــ گید ا  ــ خیلز ـا .  خیلز غارـس  دوریم  ر  ــ خاوا نآ  مالـسلاهیلع  ف  ــ ـسو ــ تر ی ــ ـضح هـک  هد  ــ مآ تا  ــ یا ــ کح ص و  ــ ــصق رد 

 . ـد نکیمن
 . دنکیمن انتعا  وا  هب  اخیلز  دیوگیم ،  هچره  يدرکیم .  نینچ  وت  هکمتسه  ینامه  نم  مافسوی . نم  دیوگیم 

جاودزا ( 164)
قـشع ناـمه  رگا  ینعی  یلبق ،  تلاـح  ناـمه  مرادـن .  اـنتعا  وت  هب  رگید  هک  ماهدرک  ادـیپ  ار  یـسک  نم  نونکا  دـیوگیم  ارچ ؟  دـیوگیم 
هلحرم کی  هب  دعب  هلحرم  رد  دوب ،  هدرکن  دراو  یحور  تلاح  نینچکی  هب  دوب و  هدـیربن  زیچ  همه  زا  هعفدـکی  ار  وا  فسوی ،  هب   ] يزاجم

(1  .) دشاب هتشادن  انتعا  رگید  مه  فسوی  نامه  هب  هک  دیسریمن ،  یهلا  قشع  زا 

قشع هرابرد  ییال  ثید طـ ـد حـ نچ

. تسا بذاک  ياهقشع  يازس  قوشعم ، هب  ندیسرن  ندنام و  رود  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  ( 2 « . ) ِقْشِْعلا َُۀبوُقُع  ُنارْجِه  ْـ لَا « ـ  1
. اردص تاراشتنا  هحفص 198 ،  ترطف ،  باتک  دلج 3 ،  يرهطم ،  د  ــ یهش را  ــ ثآ هعو  ــ مجم 1 ـ 

 . ه 11 ــ حفص د 78 ،  ــ لج راو ،  ـ نالارا ــ حب - 2
(165  ) جاودزا

لّضفم ( 1 « .) ُهَْریَغ ُّبُح  ُهّللا  اَهَقاذَأَف  ِهّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ْتَلَخ  ٌبُوُلق   : » َلاق ِقْشِْعلا ؟  ِنَع  مالـسلاهیلع  هّللاِدـْبَع  ابَا  ُتلأس  َلاـق :  لّـضَفُْملا ،  ِنَع  2 ـ 
قـشع هب  دـنوش ، یلاـخ  وا  داـی  زا  هک  ار  ییاـهبلق  دـنوادخ  دومرف : مدیـسرپ ، قشع  ّتیهاـم  هرا  ــ برد مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  زا  دـیوگیم 

 . دنکیم التبم  شدوخریغ 
قـشع یلو  دو  ــ ـش ـق  ـشا هک عـ ـی  ـسک دو : ــ مر ــ مر ف ــ کا لوسر  ( 2 « .) ۀـّنَْجلا ُهَلَخْدَا  َو  َُهل  ُهـّللا  َرَفَغ  َرَبَـص  َو  َّفَـع  َو  َمَـتَک  َو  َقِـشَع  ْنَـم  « ـ  3

ت ــ ـشهب رد  هدیزر و  ــ مآ ار  وا  ادخ  دیامن  يرادنتـشیو  ــ ر و خ ــ بـص دزا و  ــ ـس ه  ــ ـشیپ ـی  نماد ــ کا ــ د و پ ــ نک ناهنپ  ار  دوخ  ییادخریغ ) )
 . دزاسیم دراو 

یب ُلاِغتْشِْالا  ِْدبَْعلا  یلَع  ُِبلاْغلا  َناک  اذِا   : » َّلَجَوَّزَع ُهّللا  ُلوُقَی  یسدق : ثیدح  4 ـ 
 . هحفص 158 دلج 73 ،  راونالاراحب ،  - 1

 . خ 7002 لامعالازنک ،  - 2
جاودزا ( 166)

َو ِیْنَیب  امیف  َباجِْحلا  ُْتعَفَر  ُُهتْقِشَع ،  َو  ینَقِشَع  اذِاَف  ُُهتْقِـشَع  َو  ینَقِـشَع  يرْکِذ  یف  ُُهتََّذلَو  ُهَتَیُْغب  ُْتلَعَج  اذِاَف  يرْکِذ .  یف  ُهَتََّذل  َو  ُهَتَیُْغب  ُْتلَعَج 
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(2 ( ) 1 « .) ُساّنلا اَهَس  اذِا  وُهْسَی  ال  ِْهیَلَع ،  اُبلاغَت  َِکلذ  ُتْرَّیَص  ُهَْنَیب و 
مدوخ دای  رد  ار  وا  تّذل  شهاوخ و  دیآ ، بلاغ  هدـنب  ناج  رب  نم  هب  ِلاغتـشا  هاگره  دـیامرفیم : لج  ّزع و  يادـخ  دـیامرفیم : ادـخربمایپ 
هدرپ میدـش  رگیدـکی  قشاع  نوچ  و  وا . قشاع  زین  نم  ددرگ و  نم  قشاع  مهد  رارق  مدوخ  دای  رد  ار  شتّذـل  شهاوخ و  نوچ  مهد و  رارق 

وهـس و راچد  مدرم  یتقو  هک  يروط  هب  منادرگ ، ّطلـسم  وا  ناج  رب  ار  دوخ ) لاـمج  لـالج و  هدـهاشم   ) نآ منز و  ـالاب  ار  وا  دوخ و  ناـیم 
. دوشیمن وهس  شوختسد  وا  دنوشیم ، هابتشا 

 . خ 1872 لاّمعلازنک ،  - 1
 . هحفص 3790 يدلج ، هعومجم 15  زا  دلج 8 ، ۀمکحلا ،  نازیم  - 2

(167  ) جاودزا

ییابطابط همالع  ظفاح و  راعشا  رد  ناسنا  يزاسدوخ  رد  تّبحم  قشع و  شقن 

 . تسا ق  ــ شع ّتیضا  ــ یف ی و  ــ شخبما ــ هلا نآ  میروخیمرب و  رثا  کی  هب  رتشیب  قشع  رثا  با  ــ رد ب بدا ،  ر و  ــ عش نا  ــ بز رد 
(1  ) شراقنم رد  هیبعت  لزغ  لوق و  همه  نیا  دوبن  هنرو  نخس  تخومآ  لگ  ض  ــ یف زا  ل  ــ بلب

 . تسین قشع  دوخ  يورین  زج  يز  ـ یچ تقیقح  رد  یلو  تسا  لبلب  دوجو  زا  جراخ  رما  کی  ظفل ،  رهاظ  بسح  هب  هچرگ  لگ  ضیف 
(2  ) دوب یلیل  ششک  شکامس  هب  ات  کمس  زا  دش  نونجم  دوخ  رس  نونجم  هک  رادنپم  وت 

 . ظفاح بیغلا ،  ناسل  - 1
 . ییابطابط همالع  - 2

جاودزا ( 168)
(1  .) دوش نیّرز  اهسم  ّتبحم  زا  دوش  نیریش  اهخلت  ّتبحم  زا 

يولوم راعشا  رد  قشع 
يّوج رد  هکتسههبذاج  قشع و  زايرگیدعون  هکلب  تسین ،  یلسن  یناویح  یـسنج و  یناویح  قشع  هب  رـصحنم  ّتبحم  قشع و  هک  میتفگ 
ّزیمم لصفتقیقح  رد  دریگیم و  همـشچرس  ياقب  ياروام  ياهزیرغ  زا  تسا و  نوریب  تایّدام  هدام و  هدودـحم  زا  اساسا  درادرارقرتـالاب و 

ینا ــ سنا يا  ـ یا ــ جس یگتفیش  اهیبوخ و  لیاضف و  هب  ندیزرو  قشع  تسایناسنا ، يونعم و  قشع  نآ  تسا و  ناویح  ناهج  ناسنا و  ناهج 
 . تقیقح لامج  و 

 . يونعم يونثم  - 1
(169  ) جاودزا

دوب یگنن  تبقاع  دَْوبَن  قشع  دوب  یگنر  یپ  زک  ییاهقشع 
تسین هدنیآ  ام  يوس  هدرم  هکنوچ  تسین  هدنیاپ  ناگدرم  قشع  هکناز 

رتهزات هچنغ  دشابیم ز  ود  ره  رصب  رد  ناور و  رد  هدنز  قشع 
تسا یقاس  تیازفناج  بارش  تسا و ز  یقاب  وک  نیزگ  هدنز  نآ  قشع 

(2 ( ) 1  ) ایک راک و  وا  قشع  زا  دنتفای  ءایبنا  هلمج  هک  نیزگب  نآ  قشع 

قو ــ شعم بو  ـــ یع زا  ـت  لفغ رد  ـق  شع ءو  ــ را س ـــ ثآ

دنکیم تلفغ  وا  بـیع  زا  قوـشعم ،  نـسُح  رد  ( 3  ) قارغتـسا رثا  رد  قشاـع  هکنیا  نآ  بیاـعم  هلمج  زا  تسه .  زین  یبیاـعم  قـشع  ياربزا 
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 : دیوگیم ناتسلگ  رد  يدعس  هک  نانچنآ 
 . يونعم يونثم  - 1

. اردص تاراشتنا  هحفص 58 ،  هعفاد ،  هبذاج و  - 2
 . ند ــ قر ش غـ - 3

جاودزا ( 170)
«. لامجهب دوخدنزرفودیامن  لامکهبدوخ  لقع  اریسکره  »

تسا رظن  نیا  زا  شوه  تیساسح  درادن .  تافانم  تسا ـ  كاردا  شوه و  تیساسح  قشع  رثا  هک  میدناوخ ـ  نتم  رد  هچنآ  اب  ءوس  رثا  نیا 
یمدآ هکلب  دنکیم ، ندوک  ار  یمدآ  هک  تسین  نیا  قشع  ءوس  رثا  اما  دناسریم و  تیلعف  هب  ار  هّوق  هدرک و  جراخ  یندوک  زا  ار  ناسنا  هک 

رتمک تاساسحا ،  لداعت  ظفح  رثا  رد  شوهمک  صاخـشا  تاقوا  زا  يرایـسب  تسا .  تلفغ  هلأسم  زا  ریغ  یندوک  هلأسم  دنکیم .  لفاغ  ار 
 . د ـــ نشا ـــ بیم تلفغ  رد 

قـشع تیـصا  ــ هک خ دـش  ه  ــ تفگ نتم  رد  اذ  ــ هل دزاـسیم و  دّـحوتم  تـهج و  کـی  ار  ه  ــ جو ــ ا ت ــ ما د  ــ نکیم ر  ــ تز ــ یت ار  م  ـــ هف ق  ــ ـشع
 . دهاکیم رگید  روما  هب  هجوت  زا  دوشیم و  ادیپ  بیع  هک  تسا  زکرمت  دّحوت و  نیمه  رثا  رد  تسا و  دّحو  تـ

(171  ) جاودزا
وترپ اـج  ره  هک  تسا  نیا  قشع  راـثآ  زا  یکی  اریز  دـهدیم ،  هولج  نسُح  ار  بیع  هکلب  دـناشوپیم  ار  بیع  قشع  اـهنت  هن  نآ ،  زا  رتـالاب 
 : ی ــ شحو لوق  هب  دهدیم و  هولج  رون  ار  تملظ  يدیفس و  ار  یهایس  هکلب  دیشروخ ،  ار  نسُح  هرذ  کی  دنکیم ،  ابیز  ار  اجنآ  دنکفا 

ینیبن یلیل  یبوخ  زا  زج  هب  ینیشن  ممشچ  هساک  رد  رگا 
هبنج زا  شیب  شایناـسفن  یلخاد و  هبنج  قشع  دـشاب . موـلعم  عباـت  دـصرددص  هک  تسین  ملع  لـثم  قـشع  هک  تسا  تلع  نیا  هب  ارهاـظ  و 

قشاع تقیقح  رد  تسا .  قشاع  هیام  دادعتسانازیم و  عباترتشیب  هکلب  تسین  نسُح  نازیم  عبات  قشع  نازیم  ینعی  دشابیم ،  ینیع  یجراخ و 
درک و دروـخرب  اـنایحا  یعوـضوم  هب  هکنیمه  ددرگیم ،  عوـضوم  هناـهب و  لاـبند  هک  تسا  يرتسکاـخ  ریز  شتآ  هداـم و  هیاـم و  ياراد 

دوشیم هتفگ  اذهل  هدماین و  تسد  هب  قفاوت  نیا  زمر  زونه  هک  داد ـ  تسد  یقفاوت 
جاودزا ( 172)

 . دراد دوجو  بوبحم  رد  هک  هزادنا  نآ  هب  هن  دزاسیم  نسُح  شدوخ  ییاناوت  هزادنا  هب  دـنکیم و  یّلجت  یلخاد  هوق  تسا ـ  لیلدیب  قشع 
(1  .) نمسای لگ و  ار  شراخ  دنیبیم و  رنه  ار  قوشعم  بیع  قشاع  هک  میناوخیم  نتم  رد  اذل 

توهش اب  قشع  قرف 

فده تسا ،  توهش  هلأسم  هلأسم ،  تسا و  يرگید  قشاع  یسک  هک  تساجنیا  ود  نآ  قرف  تسا و  توافتم  توهش  هلأسم  اب  قشع  هلأسم 
ق ــ شا ــ يا ع ـــــ نف ه  ــ لأ ـــــ سم تسین ،  حرطم  بحاصت  لاصو و  هلأسم  ًالصا  قشع »  » رد یلو  تساندش ،  دنمهرهب  وا  لاصو  زا  بحاصت و 

 . ت ــ سا حر  ــ طم قو  ــ شعم رد 
ار نآ  دنکیم ،  کیکفت  تّدوم  توهش و  نایم  شیوخ ، فیطل  نایب  اب  يولوم 

 . ارد ـــ تارا ص ــــ شتنا یقروا ،  ــ پ ه 68 ،  ــ حفص ه ،  ـــ عفاد ه و  ــ بذا ــ ج - 1
(173  ) جاودزا

 : دیوگیم دناوخیم .  یناسنا  ار  نیا  یناویح و 
دَُوب یناسنا  فصو  تَّقر  رهم و  دَُوب  یناویح  فصو  توهش  مشخ و 
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تسا یمک  زا  نآ  تسا  مک  ار  ناویح  رهم ،  تسا  یمدآ  رد  یتیصاخ  نینچنیا 
راگزاس ناسنا  قوفام  ناسنا و  ندوب  يدام  اب  دراد و  يدامریغ  هبنج  یتاهج  زا  هک  ار ـ  يونعم  تلاح  نیا  دناهتـسناوتن  زین  يداـم  ناـفوسلیف 

(1  .) ـد ننک را  ــــ کنا رشب  رد  تسین ـ 

سو ق و هـ ــ شع نا  ـ یم قر  ـــ ـی ف سرر ــ ب

اب دیآیمرد ـ  کلمت  سح  زآ و  صرح و  سوه و  تروص  هب  هچنآ  و  فیفع » قشع   » انیـسنبا لوق  هب  دوشیم و  هدـیمان  قشع  هچنآ  نایم 
 ، سوه اما  تسا و  تسر  ــ پهنا ــ گی اهورین و  هدننکزکرمتم  قیمع و  قشع  تسا .  رایـسب  توافت  تسا ـ  ریذـپاننایاپ  یحور و  ود  ره  هکنیا 

 . ت ــــــ سا ت  ــ فصهزر ـــــ عونت و ه هب  لیامتم  ورین و  هدننکشخپ  یحطس و 
 . اردص تاراشتنا  هحفص 53 ،  ه ،  ــ عفاد هبذا و  ــ ج - 1

جاودزا ( 174)
یعیبط اهتجاح  عون  نیا  رد  ندیباوخ .  ندروخ ،  لثم  یحطـس ،  دودـحم و  ياهتجاح  عون  کی  تسا ؛  مسق  ود  رب  یعیبط  ياهتجاح 
هزیرغ تیفرظ  هک  نیمه  اهتجاح  عون  نیا  رد  ندـیباوخ .  ندروخ ،  لثم  یحطـس ،  دودـحم و  ياـهتجاح  عون  کـی  تسا ؛  مسق  ود  رب 

 ، ددرگ لیدـبت  را  ــ جز ــ نا ر و  ــ فنت هب  ت  ــ ـسا ن  ــ کمم ی  ــ تح دوریم و  نیب  زا  مه  ناسنا  تبغر  ددرگ ،  عفترم  ینامـسج  تجاح  عابـشا و 
 . ـی بلطها ــ یتسر و ج ـ پلو ــ دننام پ تسا ،  ریذپنا  ــ جیه تفصا و  ــ یرد قیمع و  یعیبط  ياهزاین  زا  رگید  عون  کی  یلو 

تسا لوا  عون  زا  یمسج  ترارح  رظن  زا  تسا ،  هبنج  ود  ياراد  یسنج  هزیرغ 
(175  ) جاودزا

 : میروآیم لمع  هب  ياهسیاقم  ندش  نشور  يارب  تسین .  نینچ  رگیدکی  هب  سنج  ود  یحور  لیامت  رظن  زا  یلو 
فرـصم دـشاب ،  هتـشاد  تیعمج  رفن  تسیب  ًـالثم  يروـشک  رگا  ینعی  دراد ،  اـضاقت  نیعم  رادـقم  کـی  كاروـخ  ظاـحل  هک  ياهعماـجره 

هتـشاد دایز  مدنگ  رگا  اضرف  دـننک ،  فرـصم  دـنناوتیمن  دـشاب  رگا  مه  رتدایز  دـشاب و  دـیابن  نآ  زا  رتمک  هک  تسا  نیعم  اهنآ  یکاروخ 
دهاوخ یـصخشم  رادقم  باوج ،  تسا ؟  ردقچ  لاس  رد  نآ  كاروخ  فرـصم  میـسرپب  رگا  هعماج  نیا  هرابرد  دنزیریم .  ایرد  هب  دنـشاب 

سح ات  دراد  مزال  لوپ  ردقچ  ینعی  تسه ؟  تورث  هب  جایتحا  ردقچ  لوپهب  دارفا  هقالعرظن  هکمیـسرپب  هعماج  کی  هرابرد  رگا  یلو  دوب ، 
میرادن لیم  میاهدش ،  ریس  رگید  دنیوگب  میهدب  لوپ  اهنآ  هب  میهاوخب  مه  زاب  رگا  هک  يروط  هب  دنک ،  عابـشا  ار  نآ  دارفا  همه  یتسرپلوپ 

 . تشاد دهاوخن  يدح  تساوخ  نیا  هک  تسا  نیا  باوج  میریگب ؟  میناوتیمن  و 
جاودزا ( 176)

 . دراد ار  ت  ــ لا ــ ن ح ــ یمه م  ــ ی ه ــ تسود م  ــ لع
 : تسا هدمآ  مالسلاهیلع  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

 . تورث بلاط  يرگید  ملع و  هدـنیوج  یکی  دـنوشیمن :  ریـس  زگره  هنـسرگ  ود  ینعی  ٍلام :  ُِبلاط  َو  ٍْملِع  ُِبلاـط  ِناعَبْـشَی ،  ـال  ِناـموُْهنَم  »
« . ددر ــــــــ گی ر مـ ــــ تز ــــ یت نا  ــ شا ـــ هتشا دوش  هداد  اهنآ  هب  رتشیب  هچره 

ار یلاع  تسپ  ره  یعامتجا و  ماقم  ره  يدرف  ره  تسا .  ریذپاننایاپ  یبلطهاج  رظن  زا  رشب  تیفرظ  تسا .  لیبق  نیمه  زا  مه  رـشب  یبلطهاج 
ير ــــ بخ يریذ  ــ نا پ ــ یا ــ زا پ دـیا  ـــ یب نایم  هب  کلمت  سح  ياپ  هک  اجره  اـساسا  تسا و  رتـالاب  ماـقم  بلاـط  مه  زاـب  دروآ  تسد  هب  هک 

 . تسین
عابـشا يارب  نز  ود  نز و  کی  رظن  نیا  زا  تسا .  دودـحم  یمـسج  هبنج  زا  یحور .  هبنج  ینامـسج و  هبنج  دراد :  هبنج  ود  یـسنج  هزیرغ 

ير ــ گید ل  ــ کش دیآ  دو  ــ جو ه  ــ ت ب ــ ـسا ن  ــ کمم ه  ــ یحا ــ نیا ن رد  ه  ــ يای ک ــ حور ش  ــ طع ی  ــ بلطعو ــ نت رظن  زا  یلو  تسا ،  یفاک  درم 
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 . دراد
(177  ) جاودزا

نامه دوشیم و  هدیمان  قشع »  » حالطصا هب  هک  تسا  نآ  یکی  تسا :  عون  ود  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  یحور  تلاح  هک  میدرک  هراشا  ًالبق 
ای تسا و  یسنج  یمسج و  یعقاو ،  قشع  فده  هشیر و  ایآ  هک  تسا  حرطم  یهلا  هفسالف  اصوصخم  هفـسالف و  نایم  رد  هک  تسا  يزیچ 

تـسا یـسنج  هشیر  ظاحل  زا  هکنیا  نآ  تسا و  را  ــ رد ک یمو  ــ ـس ّق  ــ ـش ای  تسا و  یحور  دص  رد  دص  هک  دراد  يرگید  فدـه  هشیر و 
 . ددر ــ گیم ی  ــ سنجر ــ یغ يا  ــ هفد ــ ه ه ــ جو ــ تم دنکیم و  ادیپ  يونعم  تلا  ــ دعب ح یلو 

ود زا  تسا  ياهتخیمآ  اـی  تسا و  کـلمت  سح  نوؤـش  زا  هک  دـیآیمرد  زآ  صرح و  تروـص  هب  هک  تسا  نآ  یحور  شطع  رگید  عوـن 
ـر یغ ناراد و  ــ لو ــ بلغا پ رد  میدق و  ياهارـسمرح  نابحاص  رد  هک  تسا  نامه  نآ  کلمت .  سح  یـسنج و  توهـش  ریذپاننایاپ :  هزیرغ 

 . دراد دو  ــ جو ا  ــ ر م ــ صع ناراد  ــ لو ـــ پ
جاودزا ( 178)

دراد و راـیتخا  رد  رفن  اـههد  هکنیا  نیع  رد  ددرگیم .  يرگید  هجوتم  دوـشیم و  ریـس  یکی  زا  دراد ،  عوـنت  هب  لـیامت  شطع  زا  عوـن  نیا 
دیآیم دوجو  هب  دازآ  حالطصا  هب  ياهترشاعم  اهيراب و  دنبیب و  هنیمز  رد  هک  تسا  شطع  زا  عون  نیمه  تسا و  رگید  رفن  اههد  دنبرد 
تیوقت اهورین و  هدـننکزکرمتم  قیمع و  قشع ،  میتفگ :  هتـشذگ  رد  هک  روط  نامه  دوشیم .  هدـیمان  سوه  هک  تسا  شطع  زا  عون  نیا  . 

نیا تسا .  تفص  هزره  ننفت و  عونت و  هب  لیامتم  اهورین و  هدننکشخپ  یحطس و  سوه ،  اما  تسا و  تسرپ  هناگی  لیخت و  يورین  هدننک 
يارـسمرح ریظن  یئارـسمرح  اـضرف  دـتفیب ،  ارجم  نـیا  رد  يدرم  رگا  تـسین .  یندـش  ءاـضرا  دوـشیم  هدـیمان  سوـه  هـک  شطع  زا  عوـن 

طاقن یـصقا  رد  هک  دوشب  رگا  زاب  دـسرن ،  تبون  کی  ره  هب  رابکی  یلاس  هک  ناـیورابیز  زا  ُرپ  دـشاب  هتـشاد  زیورپورـسخ  دیـشرلانوراه و 
هب هچره  هک  دراد  ار  منهج  تلاح  ماهدش ؛  ریـس  رگید  تسا  سب  دیوگیمن  دـش ؛  دـهاوخ  نآ  بلاط  تسه ،  رگید  یئورابیز  کی  ناهج 

منهج هب  ( 1 :) ِدـیزَمْنِمْلَهُلوُقَت َو  ِتْءَالَْتما  ِلَه  َمَّنَهَِجل  ُلوُقَن  َمْوَی   : » دـیامرفیم نآرق  رد  ادـخ  تسارتدایز . لاـبندهب  مهزاـب  دوش  هداد  نآ 
«. تسه مه  زاب  ایآ  دیو  ـ گیم يد ؟ ـر شـ یس يد ؟ ـ شر میئو پـ ـ گیم

(179  ) جاودزا
 . دوریم مشچ  لابند  هب  مه  لد  دوشیمن و  ریس  نایورابیز  ندید  زا  زگره  مشچ 

نآ لثم  ـت  سرد دوش  دراو  هار  ـن  یا زا  دهاوخب  یسک  رگا  درادن و  نا  ـ کما ـی ،  ناوارف هار  زا  ءا  ـ ـضرا ندر و  ـر کـ یـس تالا  ـه حـ نو ـ گنیا رد 
 . تسین راک  رد  تیدودـحم  یحور ،  ياههتـساوخ  رظن  زا  یناسنا  تعیبط  رد  یلک  روطب  دـنک .  ریـس  مزیه  اـب  ار  ـش  تآ دـهاوخب  هک  تسا 

(2  .) تسا هد  ــ هد ش ـ یرفآ ـت  یاهنیب ب  ــ لاط احور  ناسنا 
 . ق  / 30 - 1

 . هحفص 114 باجح ،  هلأسم  - 2
جاودزا ( 180)

یسنجتوهش قشعهلأسماب و  مالساتفلاخم  ماهتا  یسررب 

ار قشع  بهذم ،  نوچ  هک  دوشیم  ریسفت  روط  نیا  ینمـشد  نیا  لومعم ،  قبط  زاب  تسا .  قشع  نمـشد  بهذم  هک  دوشیم  هتفگ  ًالومعم 
هرابرد ماهتا  نیا  مینادیم  هکنانچ  یلو  درامـشیم ،  ثیبخ  ار  قشع  درامـشیم ،  دیلپ  ًالیذ  ار  توهـش  دنادیم و  یکی  یـسنج  توهـش  اب 

یگناگی هک  قشع  هب  دسر  هچ  ات  درامشیمن  ثیبخ  دیلپ و  ار  یسنج  توهش  مالسا  تسا .  قداص  تیحیسم  هرابرد  تسین ،  قداص  مالسا 
هب هدرمش و  مرتحم  رگیدکی  هب  ار  نیجوز  یمیمص  قیمع  تبحم  مالـسا  تسا .  وگتفگ  ثحب و  دروم  یـسنج  توهـش  اب  نآ  یگناگود  و 
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(1  .) دشاب رتمکحم  رتشیب و  هچره  تدحو  یگناگی و  نیا  هدر کـه  راک بـ هب  ير  ـ یباد تسا و تـ هدرک  هیصوت  نآ 
 . ارد ـــــ تارا ص ـــ شتنا ه 56 ،  ـــ حفص ی ،  ــــــ سنج قال  ــــــ خا - 1

(181  ) جاودزا

هلآوهیلعهللایلص مرکالوسر  تدابع  رد  قشع  هاگیاج 

ار بش  ثلث  یهاگ  بش و  فصن  یهاگ  بش ،  ثلث  ود  یهاگ  دـیجم  نآرق  ّصن  هب  تساخیمرب و  تداـبع  هب  داـیز  اـهبش  ادـخ  ربمغیپ 
مرکا ربمغیپردــقنآ  تقوکـی  رد  هـک  دنتــسیایم ـ  تداـبعهب  اربـش  تـقو  زا  هـمهنیا  ربـمغیپ  دــیدیم  هـک  هشیاـع  درکیم .  تداـبع 

ردـقنیاارچرگیدوترخآ تفگيزور  دوـب ـ  هدرک  مرو  ناـشیاهاپ  هک  دـندوب  هداتـسیا  تداـبع  هب  ناـشکرابم  ياـپ  يور  هـلآوهیلعهللایلص 
: هتفگ تاهرابرد  ادخ  هکوت  ینکیمتدابع ؟

« . دشخبب دندادیم  تبسن  وت  هب  هک  ار  ياهدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دنوادخ  ات  َرَّخََأت :  ام  َو  َِکب  ْـ نَذ ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهّللا  ََکل  َرِفْغَِیل  »
 : دو ـ مر فـ هداد ،  نیمأ  ــ هب تـو ت ه  ــ اد ک ــ خ

؟ » مشابن راز  ــ گسا ـ پس هد  ـــ نب ا مـن  ــ یآ ارو : ؟  ــ کش اْدبَع  ُنوُکَا  الَفَا  »
جاودزا ( 182)

؟  دشاب دیاب  تشهب  يارب  مّنهج و  زا  سرت  يارب  طقف  اهتدابع  همه  ایآ 

ت ــــــ فع ق و  ــــــ شع ه  ــــ طبار

دازآ حالطـصا  هب  ياهطیحم  رد  دوخ  دـیفم  یلاع و  موهفم  هب  قشع  اـیآ  تسا .  تفع  قشع و  هطبار  تسه  اـجنیا  رد  هک  ياهدـمع  بلطم 
هدنـشُک تساهدـمآرد  لاذـتبا  لاح  هب  نز  اجنآ  رد  هک  ییاـهطیحم  تسا ،  یعاـمتجا  تفع  اـب  مأوت  یلاـع  قشع  اـی  دـباییم و  دـشر  رتهب 

(1 .) دشدهاوخحرطم تساثحب  نیاتمسق  نیرخآ  هک  هدنیآتمسق  رد  هکتسایبلطمنیا  تسایلاعقشع ؟
 : د ــ یو ــــ گی ــ ت م ــــ نارود ل  ــــ یو

هشیر و هرابرد  یمک  هدـع  طقف  هک  تساجنیا  بجعت  تسا و  رتهّجوت  بلاـج  زیچره  زا  قشع  همه  عاـمجا  هب  ناـسنا  یگدـنز  رـساترس  رد 
 . دناهدرک ثحب  نآ  شرتسگ 

 . اردص تاراشتنا  هحفص 57 ،  یسنج ،  قالخا  - 1
(183  ) جاودزا

راعـشا هچ  اهمارد و  اههسامح و  هچ  تسا و  هدش  ادیپ  قشع  هرابرد  ياهدنـسیون  ره  ملق  زا  ابیرقت  تالاقم  بتک و  زا  ییایرد  ینابز  ره  رد 
قشع  ] بیجع رما  نیا  هرابرد  ضحم  یملع  تاقیقحت  تسا  ز  ــ یچان ه  ــ ه چ ــ مه نیا  اب  ت ،  ــ ـسا هد  ــ مآ دو  ــ جو نآ بـ هرابرد  هک  زیگناروش 

ِتاْسلَخ هْتناد و  يراکاد  ــ اـت ف اـئوزو  ــ تور هدا پـ ــ ـس شز  ــ یمآ زا  نآ ،  ـز  یگنات ـ فگـش شر  ــ تـسگ لـما و  ــ کت لـلع  نآ و  یعیبط  لـصا  [و 
(1  .) درالبآ هب  زیئوله  يرادا  ـ فو كرار و  ـ تپ

هچ رد  یعیبط  یلاع و  دادعتـسا  نیا  مینیبب  دیاب  تسا .  تفع  قشع و  هطبار  اجنیا  رد  هدمع  بلطم  دـش  هتفگ  ثحب  يادـتبا  هک  يروطنامه 
درم و حور  رب  اوقت  تفع و  مان  هب  یقالخا  تاررقم  هلسلس  کی  هک  اجنآ  ایآ  ددرگیم ؟  افوکش  رتهب  یطیارش  هنیمز و 

 . اردص تاراشتنا  هحفص 56 ،  یسنج ،  قالخا  - 1
جاودزا ( 184)

ساسحا هک  اجنآ  ای  دـسریم  تیلعف  هب  رتهب  دادعتـسا  نیا  تسا  درم  سرتسد  زا  رود  اهبنارگ  يزیچ  ناونع  هب  نز  دـنکیم و  تموکح  نز 
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درم رایتخا  رد  لاذـتبا  تیاهن  رد  نز  درادـن و  دوجو  یتاررقم  نینچ  اساسا  دـنکیمن و  تموکح  اـهنآ  حور  رد  اوقت  تفع و  ماـن  هب  یعنم 
تسا قیمع  نازوس و  ياهقشع  شیادیپ  عنام  دازآ  حالطـصا  هب  ییاهطیحم  هک  تسا  نیا  تسا  راکنا  لباقریغ  هک  ياهلأسم  اقافتا  تسا ؟ 

ندش هزره  ییاجره و  یتقوم و  ینآ و  ياهسوه  شیادیپ  يارب  هنیمز  طقف  تسا ،  هدمآرد  لاذتبا  لاح  هب  نز  هک  اهطیحم  هنوگنیا  رد  . 
 . تسا مهارف  اهبلق 

ینعی دنسانشیم  مرتحم  ار  نآ  ناسانشهعماج  نافوسلیف و  هک  یموهفم  هب  قشع  طیحم  هن  تسا  سوه  توهش و  طیحم  اهطیحم ،  نینچنیا 
زکرمتم هطقن  کی  رد  ار  یناسفن  ياو  قـ تسا .  هدننکرایـشه  تسا  مأوت  زادـگ  زوس و  یگتـشذگدوخ و  زا  يراکادـف و  اـب  هک  يزیچ  نآ 

قّـالخ و تسههکناـنچنآهن ،  دـنکیممسر  دوخ  نهذرد  دـهاوخیم  هکناـنچنآ  ار  قوشعم  دـهدیم و  لاـب  رپ و  ار  لاـیخ  هوق  دـنکیم ، 
(1  . ) تسا یلاع  راکفا  اهراکتبا و  اهرنه و  اهغوبن و  هدننیرفآ 

(185  ) جاودزا

عا ــ متجا رد  ت  ــ بحم ق و  ـــ شع يور  ـــــ ین

 ، دوـش هرادا  ّتبحم  و  قـشع )  ) يورین اـب  هک  تسا  نآ  اـهعامتجا  نیرتـهب  تسا .  يرثؤـم  میظع و  يورین  یعاـمتجا  رظن  زا  تـبحم  يورین 
 . رادمامز م و  ــ یعز هب  مدر  ــ تدارا م ت و  ــ بحم مدرم و  هب  رادمامز  میعز و  ّتبحم 

ای دـناوتیمن و  ربهر  دـشابن  قشع ) و   ) تبحم لماع  ات  تموکح و  تایح  همادا  تابث و  يارب  تسا  یگرزب  لماع  رادـمامز  تبحم  هقالع و 
ـد نک ـت  یبرت ـی  نوناق ـط و  بضنم يدار  ـ فا ار  مدر  ـد و مـ نک ير  ـ بهر ار  یعامتجا  هک  تسا  راوشد  رایسب 

 . ارد ــ تارا ص ــ شتنا ه 59 ،  ــ حفص ی ،  ــ سنج قال  ــ خا - 1
جاودزا ( 186)

ـه قـالع نا  ـ ـشراد ـ ماـمز زا  دو کـه  ـد بـ نهاوـخ ـی  نوناـق ها  ـ گنآ مدر  مـ د .  ــ نک رار  ـ قر عا بـ ـ متجا نآ  رد  ار  تاوا  ـ ـسم ـت و  لادـع ـه  کنیا ـو  لو
 . د ـــ شکیم ـت  عاطا يور و  ـ یپ ه  ـــ ار ب مدر  ـت کـه مـ سا ـ هه ـ قالع نآ  ـد و  ننیبب

 : يراد ت  ـــــ سد رد  عا  ـــــ متجا هرادا  مدر و  ــــ رد م ذوفن  يارب  ار  یگرزب  يورین  ربمغیپ !  يا  هک  دنکیم  ربمغیپ  هب  باطخ  نآرق 
 : ِْرمالا ِیف  ْمُهْرِواشَو  ْمَُهلْر  ـ ِفْغَتْساَو ـْم  ُْهنَع ُفْعاَف  َِکلْوَحْنِم  اوُّضَْفناَال  ِْبلَْقلا  َظیلَغ  اّظَف  َْتنُک  َْول  َو  ْمَُهل  َْتِنل  ِهّللا  َنِم  ٍۀَمْحَر  اِمبَف  »

زا سپ  دنتشگیم ،  هدنکارپ  تنوماریپ  زا  يدوب  لد  تخس  يوخدنت  رگا  هک  يدش  لد  مرن  ناشیا  رب  وت  یهلا ،  تمحر  فطل و  بجوم  هب 
ناشیارب رذگرد و  نانآ 

(187  ) جاودزا
(1 « .) نک تروشم  نانآ  اب  راک  رد  هاوخب و  شزرمآ 

لوذبم نانآ  هب  تبسن  هلآوهیلعهللایلص  مرکا  یبن  هک  هتسناد  يرهم  هقالع و  ار  هلآوهیلعهللایلص  مرکایبن  هب  مدرم  شیارگ  تلع  اجنیا  رد 
 ، تسا یتسود  تبحم و  راثآ  زا  همه  اهنیا  امن .  تروشم  نانآ  اب  نک و  رافغتسا  ناشیارب  ناشـشخبب و  هک  دهدیم  روتـسد  زاب  تشادیم ،

 . دناناسحا تبحم و  نوؤ  ــ زا ش ـه  مه ـل ،  محت ـم و  لح ـق و  فر ـه  کنا ــ نچمه
ار قلح  نیدنچ  غیت ،  زا  دیرخاو  ار  قلخ  نیدنچ  ملح  غیت  هب  وا 

(2  ) رتزیگنارفظ رکشل  دص  لب ز  رتزیت  نهآ  غیت  زا  ملح  غیت 
 . نارمعلآ  / 159 - 1

 . يولوم يونعم  يونثم  - 2
جاودزا ( 188)
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ار مدرم  ناوـتیم  روز  تردـق و  اـب  تـسین ،  یفاـک  ییوـگروز  تردــق و  تـلمهب . تبــسندشاب  قـشع ) ) ورهمنوناکیتسیابرادــمامزبلق
مه تلادع  تسین ،  یفاک  روز  تردق و  اهنت  هن  تخادنا ،  راک  هب  درک و  رادـیب  ار  اهنآ  هتفهن  ياهورین  ناوتیمن  یلو  دـنار  راودنفـسوگ 

دزروب و رهم  نانآ  هب  تبـسن  درادب و  تسود  ار  مدرم  ابلق  دیاب  نابرهم  يردـپ  نوچمه  رادـمامز  هکلب  تسین  یفاک  دوش  ارجا  کشخ  رگا 
دربشیپرد ار  نانآ  یناسنا  میظع  ياهورین  نانآ و  تّمه  نانآ و  هدارا  دناوتب  ات  دشاب  نیرفآ  تدارا  راد و  هبذاج  یتیـصخش  ياراد  دـیاب  مه 

(1  . ) دریگب تمدخ  هب  دوخ  سّدقمفده 

ت ــ ّبحم ق و  ـــ شع ب  ــ تکم ع ،  ــ یشت

مرکایبنصخــش ناــمز  زا  تــسا . تــبحمنآ  یلــصايانبریز  هیاــپ و  هــکتسانیا  بهاذــمریاس  رب  هعیـــش  تازاــیتما  نــیرتگرزبزا 
 . تسا هدوب  یتسود  ّتبحم و  همزمز  تسا  هدش  يراذگ  هیاپ  بهذم  نیا  هک  هلآوهیلعهللایلص 

 . اردص تاراشتنا  هحفص 65 ،  هعفاد ،  هبذاج و  - 1
(189  ) جاودزا

ی ـــ لع در  ــ رد ِگ ار  یهور  ــ گ م ،  ــ یو ــ نشیم ار  ( 1 « ) َنوُِزئاْفلا ُمُه  ُُهتَعیش  َو  ٌِّیلَع   » هلمج هلآوهیلعهللایلص  مرکا  لوسر  نخـس  رد  هک  اجنآ 
 . دنشابیم وا  بوذ  ــ جم وا و  ه  ــــ تفیش هک  م  ــ ینیبیم مالسلاهیلع 

تلاخد عیشت  رد  ّتبحم  رصنع  تسا .  یگتفیش  قشع و  بهذم  عیشت  ور  نیا  زا 
يزور تفگ  هک  دنکیم  لقن  يراصنا  هّللادبع  نبرباج  زا  رکاسعنبا  زا  هنّیب  هروس  هیآ 7  لیذ  رد  روثنملارّدلا  رد  یطویس  نیدلا  لالج  - 1
ِۀَمایِْقلا َمْوَی  َنوُِزئاْفلا  ُمُه  ُُهتَعیش  َو  اذه  َّنِا  ِهِدَِیب  یسْفَن  يذَّلاَو   : » دومرف ترضح  دمآیم .  شرضحم  هب  زین  یلع  هک  میدوب  ربمغیپ  رضحم  رد 

ود هب  قیاـقحلازونک  رد  يواـنم  دنناراگتـسر و  تماـیق  زور  رد  وا  نایعیـش  درم و  نیا  تسوا  تسد  رد  مناـج  هک  یـسک  نآ  هـب  دـنگوس  : 
 . دننکیم لقن  رگید  یتیفیک  اب  ار  نومضم  نیمه  ۀقرحعملا  قعاوصلا  رد  رجحنبا  دئاوزلا و  عمجم  رد  یمَثیه  دنکیم و  لقن  تیاور 

جاودزا ( 190)
 . تسا مأوت  هتخانشن  اپ  زا  رس  نازابناج  نایادیش و  ناگتفیش و  زا  هلسلس  کی  مان  اب  عیشت  خیرات  دراد .  مات 

یعرـش تاررقم  قبط  انایحا  دزیم و  هنایزات  ار  اهنآ  تخاسیم و  يراـج  یهلا  دـح  يدارفا  رب  هکنیا  نیع  رد  هک  تسا  یـسک  ناـمه  یلع 
 : ـد یا ــ مر ــ فیم دو  ـــ وا خ دشیمن  هتسا  ــ يز ک ــ یچ نا  ــ شتبحم زا  ـد و  نتفا ـ تی ـ منر ور بـ وا  زا  م  ــ هزا ــ ب دیربیم ،  ار  اهنآ  زا  یکی  تسد 

َو ِینَّبَحَا ،  ام  ینَّبُِحی  ْنَا  یلَع  ِِقفانُْملا  یَلَع  اِهتاّمَِجب  اْینُّدلا  ُْتبَبَص  َْول  َو  ینَضَْغبَا ،  ام  ِینَضِْغُبی  ْنَا  یلَع  اذه  یِْفیَِسب  ِنِمْؤُْملا  َمْوَْشیَخ  ُْتبَرَض  َْول  »
ار نمؤم  ینیب  ریشمش  نیا  اب  رگا  ٌِقفانُم :  َکُّبُِحی  َو ال  ٌنِمُْؤم  َکُضِْغُبی  ُّیلَع ال  ای  َلاق :  ُه  َّـ نَا ِّیِّمُْالا  ِِّیبَّنلا  ِناِسل  یلَع  یضَْقناَف  َیُِـضق  ُه  َّـ نَا َِکلذ 

ارم زگره  درادب  تسود  ارم  هک  مزیرب  قفانم  رس  رب  ار  ایند  همه  رگا  درک و  دهاوخن  ینمشد  زگره  دوش  نمشد  نم  اب  هک  منزب 
(191  ) جاودزا

درادن و نمـشد  ار  وت  نمؤ  ــ م ی !  ــ لع يا  ت :  ــ فگ هک  هتـشگ  يراج  یّما  ربمغیپ  نابز  رب  هتـشذگ و  نیا  هک  اریز  تشاد ،  دهاوخن  تسود 
(1 « .) درادیمن تسود  ار  وت  قفانم 

ینعی  ] دجنریمن يو  زا  دراد  كاپ  یتشرس  ملاس و  یترطف  هکنآ  ، اهتشرس واهترطفشجنـسياربتساینازیموسایقم  مالـسلاهیلع  یلع 
دنمقــالع وا  هــب  دراد  هدوــلآ  یترطف  هــک  نآ  و  دــیآ .  دورف  وا  رب  شریــشمش  هــکنیا  وــلو  تــسا [ مالـــسلاهیلع  یلع  قشاــع  هــشیمه 

(2  .) تسین يزیچ  تقیقح  مسجت  زج  مالسلاهیلع  یلع  نوچ  دنک ،  شناسحاهکنیاولوددرگن 

نآ راثآ  ناسنا و  یگدنز  رد  قشع  شقن 
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هک یناـمز  اـت  یگناـخ  غرم  کـی  دـنکیم .  عاجـش  ار  وسرت [  ] ناـبَج تسا .  نیرفآورین  تبحم  تسا .  تردـق  ورین و  قشع  راـثآ  هلمج  زا 
دوخ تشپ  يور  ار  شیاهلاب  تساهنت 

 . تمکح 42 هغالبلا ،  جهن  - 1
 . اردص تاراشتنا  هعفاد ،  هبذاج و  - 2

جاودزا ( 192)
رد دنکیم ،  رارف  ییادص  رـصتخم  زا  دیامن ،  هدافتـسا  نآ  زا  ات  دنک  ادیپ  یکمرک  دشکیم  ندرگ  یه  دـمارخیم ،  مارآ  دـنکیم ،  عمج 

هناخ شایتسه  نوناک  رد  تبحم  قشع و  دش ،  رادهجوج  یتقو  غرم  نیمه  اما  دـهدیمن .  ناشن  تمواقم  دوخ  زا  فیعـض  یکدوک  لباقم 
هب یگنج  تلاح  دزادـنایم ،  نییاپ  عافد  يارب  یگدامآ  تمالع  هب  ار  هدـش  عمج  تشپ  رب  ياـهلاب  ددرگیم ،  نوگرگد  شعـضو  درک ، 

يرطخ لامتحا  هب  نونکا  اما  درکیم  رارف  يرطخ  لامتحا  هب  ًالبق  ددرگیم .  رتهناعاجـش  رتيوق و  شدایرف  گـنهآ  یتح  دریگیم ،  دوخ 
 . دزاسیم رگهولج  ریلد  یناو  ـ یح ترو  ــ هب ص ار  ـو  سر غر تـ ــ ه م ــ ـت ک سا ق  ــ شع تبحم و  نیا  دربیم .  شروی  هناریلد  دنکیم ،  هلمح 

 . دزاسیم شوهزیت  ندوُک ،  زا  یتح  دنکیم و  ـگ  نرز كالا و  ار چـ ـل  بنت ـن و  یگنس ـت ،  بحم ـق و  شع
يزیچ چیه  رد  ناشدرجت  نامز  رد  اهنآ  زا  مادکچیه  هک  يرتخد  رسپ و 

(193  ) جاودزا
دنداد لیکشت  یگداوناخ  نوناک  دنتسب و  لد  مه  هب  هکنیمه  تشاد ،  طابترا  ناشدوخ  صخش  هب  امیقتسم  هچنآ  رد  رگم  دندیـشیدنایمن 
دنزرف بحاص  نوچ  دوشیم و  رتعیـسو  ناشیاههتـساوخ  عاعـش  دننیبیم ،  دـنمقالع  رگید  يدوجوم  تشونرـس  هب  ار  دوخ  راب  نیلوا  يارب 

ی ــ کر ــ تخد نآ  تسا و  هد  ــ ـش كر  ــ حتر ــ ُپ كالا و  ــ نو چ ــ نکا نیگنـس  ـل و  بنت كرـسپ  نآ  دوشیم .  ضوع  ناشحور  یلک  هب  دـندش 
 . دَـهَجیم قرب  نوـچمه  دونـشیم ،  ار  شانیـشنهراوهگ  كدو  ــ ياد ک ــ ـص اـت  نو  ــ نکا تسا  ــ خیمنرب باو  ــ ختخر زا  مه  روز  ه  ــ هک ب

 . تسین ّتبحم  قشع و  زج  نآ  تخاس ؟  ساسح  نینچنیا  ار  ناوج  درب و  ار  توخر  یتَخل و  هک  تسورین  مادک 
 . دزاسیم ابیکش  لمحتم و  ابیکشان  تقاطمک و  زا  هدنشخب و  لیخب ،  زا  هک  تسا  قشع 

عمج ياهناد   ] هک  ] دوب دوخ  رکف  هب  طقف  هک  ار  هاوخدوخ  غرم  هک  تسا  قشع  رثا 
جاودزا ( 194)

هک ار  ردام  کی  ای  دهد  زاوآ  ار  اههجوج  درک  ادیپ  ياهناد  نوچ  هک  دروآرد  یخـس  يدوجوم  تروص  هب  دنک ،  تظفاحم  ار  دوخ  دنک و 
یگدـیلوژ یباوخیب و  یگنـسرگ و  لباقم  رد  یفرگـش  تردـق  اب  دوب  تقاطمک  جـنردوز و  باوخب و  روخب و  سول و  يرتخد  زورید  اـت 

ترابع هب  حور و  زا  تنوشخ  تظلغ و  عفر  ّتقر و  دیلوت  دهدیم ،  وا  هب  يردام  تامحز  لمحت  بات  دزاسیم ،  لمحتم  روبـص و  مادنا ، 
زا ل  ــ ـصا ــ ترد ح ــ ه ق ــ جیتـن رد  اـهورین و  قّرفت  ّتتـشت و  ندرب  نیب  زا  زکرمت و  دّـحأت و  دّـحوت و  نـینچمه  فـطاوع و  فـیطلت  رگید 

 . تسا ت  ــ بحم ـق و  شع را  ــ ثآ زا  ه  ــ مه ع ،  ــ مجت
 . تسا قشع  تضایف  یشخبماهلا و  نآ  میروخیمرب و  رثا  کی  هب  رتشیب  قشع  باب  رد  بدا  رعش و  نابز  رد 

شخب ماهلا  یمتا .  ياهورین  ندش  دازآ  اهمتا و  نتفاکـش  ریظن  دنکیم  دازآ  ار  هدـشراهم  هتـسب و  ياهورین  رادـیب و  ار  هتفخ  ياوق  قشع ، 
 . دندنمورین تبحم  قشع و  کی  قولخم  هک  نادنمرنه  نافوسلیف و  نارعاش و  رایسب  هچ  زاس .  نامرهق  تسا و 

(195  ) جاودزا
، یـساسحا ياوق  رظن  زا  شخبماهلا و  یکاردا ،  ياوق  رظن  زا  دزاسیم .  رهاظ  ینطاب و  زیگناتریح  تادادعتـسا  لیمکت و  ار  سفن  قشع ، 
دو ــــ جو ه  ـــ تدا ب ــ قرا ع ــ تـمارک و خ دو  ــ ــش دــعا  ــ ــصتم يو  ــ لِع تـهج  رد  ه  ــ ها ک ــ گنآ د و  ــ نکیم تــیو  ــ قت ار  تــمه  هدارا و 

 . دروآی ــ م
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يدرس و ای  یهاوخدوخ و  زا  یشان  هلیذر  تافـص  تسا .  رگ  هیفـصت  قشع  رگید  ترابع  هب  دنکیم و  كاپ  اهطلخ  اهجیزم و  زا  ار  حور 
نیب زا  دـنکیم و  لـیاز  ار  اـههنیک  اهدـقح و  دربیم .  ناـیم  زا  بـجُع ،  ربـکت و  یلبنت ،  نـبج ،  كاـسما ،  لـُخب ،  لـیبق  زا  ار  یترارحیب 

 . دنک اههنیک  هدقع و  دیلوت  دوخ  هبون  هب  تسا  نکمم  قشع  رد  یماکان  تیمورحم و  هکنیا  وگ  درادیمرب 
دوش نیرز  اهسم  تبحم  زا  دوش  نیریش  اهخلت  تبحم  زا 

جاودزا ( 196)
تسرد ندب  رد  قشع  رثا  یبارخ .  نتخادگ و  تهج  رد  یندب  ظاحل  زا  تسا و  حور  يدابآ  نارمع و  تهج  رد  یحور  ظاحل  زا  قشع  رثا 

دیاش تسا .  باصعا  همضاه و  لالتخا  مقـس و  مادنا و  يرغال  هرهچ و  يدرز  بجوم  یناریو و  ثعاب  ندب  رد  قشع  تسا .  حور  سکع 
هدافتـسا هوحن  ات  یعوضوم و  هچ  قشع  عوضوم  ات  تسین ؛  نینچ  حور  هب  تبـسن  یلو  دـشاب  یبیرخت  راثآ  دراد  ندـب  رد  هک  يراثآ  ماـمت 

دّحوت افص و  ّتقر و  تّوق و  دیلوت  اریز  تسا  یلیمکت  ابلاغ  يدرف  یحور و  رظن  زا  شایعامتجا ،  راثآ  زا  میرذگب  دشاب .  هنوگچ  صخش 
دو ــ شیم هد  ــ یما ــ ن َّسد »  » نآرق ریبعت  هب  هک  اهطلخ ـ  دربیم ؛  نیب  زا  ار  یندوک  قّرفت و  ترودک و  ینوبز و  فعض و  دنکیم .  تّمه  و 

 . دنکیم صلاخ  ار  رایع  ل و  ــ یاز ار  ـا  هشغ هدر و  ــ ن ب ــ یب زا   ـ
دنکنادابآ شیناریو  دعب  دنکناریو  ارمسج  رم  ناج  هاش 

لام کلم و  نام و  ناخ و  وا  درک  لذب  لاح  قشع و  رهب  هک  یناج  کنخ  يا 
(197  ) جاودزا

رترومعم دنک  شجنگ  نامه  زو  رز  جنگ  رهب  هناخ  ناریو  درک 
دروخبآدرکناور وج  رد  نآزادعب  درک  كاپ  ار  وج  دیربب و  ار  بآ 

دیمدرب شنآ  زادعب  هزات  تسوپ  دیشکارناکیپ  تفاکشب  ار  تسوپ 
دناهلا تسم و  ناریح و  دوخیب و  دنهگآ  قیقحت  ّرس  زک  نالماک 

تسوا يوس  شتُشپ  هک  نار  ـ یح نینچهن 
(1  ) تسود تسم  قرغ و  هک  ناریح  نانچ  لب 

ـی عقاو نا  ـ قشا يا عـ ــ هنا ــ تساد

هقباسیب هتـسجرب و  ییاههنومن  هلآوهیلعهللایلـص  مرکا  لوسر  صخـشهب  تبـسن  نیملـسم  ییادیـش  دـیدش و  هقـالع  زا  مالـسا  خـیرات  رد 
بتکم نیب  قرف  کی  اساسا  مینیبیم . 

 . اردص تاراشتنا   ، 47 هحفص 44 ،  هعفاد  هبذاج و  - 1
جاودزا ( 198)

 . دنرادن ملعم  کی  ذوفن  زا  رتالاب  يذوفن  هفسالف  دنملعتم و  طقف  هفسالف  نادرگاش  هک  تسا ،  نیمه  هفسالف  بتکم  ءایبنا و 
هد ــ نکفاه ــ جنپ ه و  ـــ تفا ــ یهار ّب  ــ حم حور  قا  ــ معا ا  ــ هک ت یبو  ــ بحم تـسا .  بو  ــ بحم ک  ــ ذو ی ــ فن ل  ــ یبـق زا  نا  ــ ـشذو ــ فن ءا  ــ یبـنا ا  ــ ما

 . تسا ه  ــ تفر ــ ـت گ سد رد  ار  وا  یتایح  ياههتشر  مامت  تسا و 
هنیدم لامش  یخسرف  دص  رد   ) كوبت هب  تکرح  يارب  ربمغیپ  تسا . يرافغ  رذوبا  هلآوهیلعهللایلص  مرکا  لوسر  هب  هتخابلد  دارفا  هلمج  زا 

. درک تکرح  دنمورین  يرکـشل  هرخالاب  دندرکیم ،  ینکـشراک  نیقفانم  دـندیزرو .  لّلعت  ياهّدـع  داد ،  نامرف  هیروس ) ياهزرم  رواجم  ، 
همه اّما  دننارذگیم .  ییامرخ  اب  رفن  دنچ  یهاگ  هک  دناهتفرگ  رارق  یطحق  یگنت و  رد  زین  هقوذآ  رظن  زا  دـناهرهبیب و  یماظن  تازیهجتزا 

هلآوهیلعهللایلص مرکا  لوسر  هبذج  هتخاس و  ناشدنمور  ــ ین ق  ــ شع د ،  ــ ناهد ــ نزر ــ طاشناب و س
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(199  ) جاودزا
 . ت ــــــــ سا هد  ــــــــــ یشخب نا  ــــــــ شترد ــــــ ق

بقع هکمادـکره  دندیـشک . بقع  يرگید  زاسپیکی  رفن  هس  هار  نیب  رد  تسا .  هدرک  تکرح  كوبت  يوس  هب  رکـشل  نیا  رد  زین  رذوـبا 
ار وا  دـنوادخ  تسا  يریخ  يو  رد  رگا   : » دومرفیم ربمغیپ  تبون  ره  دـشیم و  هداد  عالطا  هلآوهیلعهللایلـص  مرکاربمغیپ  هب  دندیـشکیم ،

« . تفر هک  رتهب  تسین ،  يریخ  رگا  دنادرگیمرب و 
رارکت ار  هلمج  زاب  ترـضح  تفر .  زین  رذوبا  هّللالوسر !  ای  دیـشک .  بقع  زین  رذوبا  دندید  دـنام .  زاب  نتفر  زا  رذوبا  فیعـض  رغال و  رتش 

« . تفر هک  رتهب  ـت ،  سین ير  ـ یخ ـر  گا دنادرگیم و  زا  ار بـه مـا بـ وا  ـد  نواد تسه خـ وا  رد  يریخ  رگا   : » درک
درک هچره  هدـنام .  نتفر  زا  شناویح  تسین ،  فـّلخت  اـما  تسا ،  هدـنام  بقع  رذوـبا  دـهدیم و  همادا  شیوـخ  ریـسم  هب  ناـنچمه  رکـشل 

يور رب  مرگ  ياوه  رد  تفرگ و  شود  هب  ار  شراب  درک و  اهر  ار  رتش  تسا .  هدنام  بقع  ار  یلیم  دنچ  درکن .  تکرح 
جاودزا ( 200)

ناراب بآ  شنایم  رد  درک .  دروخرب  یهوک  هیاس  رد  ياهرخـص  هب  درکیم .  شکاله  تشاد  یگنـشت  داتفا .  هار  هب  هدـنزادگ  ياـهگیر 
رپ ار  شکشم  دماشایب .  هّللا  لوسر  متـسود  ات  مماشآیمن  زگره  تفگ  تفای .  راوگـشوخ  درـس و  رایـسب  ار  نآ  دیـشچ ،  دوب .  هدش  عمج 

دیآیم ام  يوس  هب  مینیبیم  ار  یحبش  هّللا  لوسر  ای  دندید .  یحبش  رود  زا  تفاتش .  نیملـسم  يوس  هب  تفرگ و  شود  هب  زین  ار  نآ  درک . 
 . داتفا دیسر  ات  تسا .  هدروآرد  اپ  زا  ار  وا  تخـس  یگنـشت  یگتـسخ و  اما  تسا  رذوبا  يرآ  دمآ .  رتکیدزن  دشاب .  رذوبا  دیاب  دومرف :  . 
زا یتشاد و  بآ  تفگربمغیپ  مراد . هارمه  بآ  تفگ ،  فیعض  ییادص  اب  دیناسرب .  بآ  وا  هب  دوز  دومرف :  هلآوهیلعهللایلص  مرکا  ربمغیپ 

 . مشونب نآ  زا  هّللا  لو  ــ سر ـم  تسود زا  ـل  بق هک  ـد  مآ ـم  غیرد مد ،  ـ یشچ ار  بآ  یتقو  هّللالوسر ،  ای  يرآ  یتکاله . هب  کیدزن  یگنشت 
(1 (؟  مینیبیم ا  ــ هیگتشذگدوخ زا  ـا و  هيرارقیب ـا و  هیگتفیش ـن  ینچنیا نا ،  ـ هج يا  ـ هبتکم زا  ـب  تکم ماد  رد کـ ـی  تسار

(201  ) جاودزا

هلآوهیلعهللایلص مرکا  ربمایپ  هب  عیبر  نبدعس  قشع  ناتساد 

 ، هزمح بانج  هلمج  نآ  زا  نیملـسم و  زا  رفنداـتفه  تفاـی .  ناـیاپ  نیملـسم  يارب  يزیگنامغ  تروص  هب  دُُـحا  يارجاـم  مینادیم  هکناـنچ 
ادخ لوسر  فرط  زا  هک  یهورگ  یطابضنایب  رثا  رد  دعب  دندش و  زوریپ  ادتبا  رد  نیملسم  دندش .  دیهـش  هلآوهیلعهللایلـص  ربمغیپ  يومع 

لوسر رود  یمک  هورگ  دندش و  هدنکارپ  یهورگ  هتشک و  یهورگ  دندش .  عقاو  نمشد  نوخیبش  دروم  دندش ،  هتـشامگ  لت  کی  يور  رب 
هعیاش اصوصخم  دندش .  نمشد  رتشیب  يورـشیپ  عنام  دندرک و  عمج  ار  اهورین  رگید  راب  كدنا  هورگ  نامه  راک  رخآ  دندنام .  یقاب  مرکا 

 ، تسا هدنز  ربمایپ  دندیمهف  هکنیمه  اما  تشگ ،  نیملـسم  ندش  هدـنکارپ  ببـس  رتشیب  هدـش  هتـشک  هلآوهیلعهللایلـص  مرکا  لوسر  هکنیا 
 . د ــ ندو ــ ر ب ــ بخی ی بـ ــ لک هب  ی  ــ یا ـــــ هن ـت  شو ــ نر ــ زا س دندوب و  هداتفا  نیمز  يور  حورجم  ياهدع  دنتفایزاب .  ار  شیوخ  یحور  يورین 

 . ارد ــ تارا ص ـ شتنا ـه 76 ،  حفص ه ،  ــ عفاد ه و  ــ بذا جـ - 1
جاودزا ( 202)

هک یلاح  رد  دعس ـ  هب  يرارف  ناناملسم  زا  یکی  نیب  نیا  رد  دوب .  هتشادرب  يراکم  ـ خز هدزاود  دو .  ـع بـ یبر ـن  بدعـس ـن  یحورجم زا  ـی  کی
 : تفگ دعس  ـت .  سا هد  ه شـ ـــ تشک ـر  بمغیپ ماهد  ـــ ینش ت :  ـــ فگ وا  ه  ــ د و ب ـــ یسر دوب ـ  هداتفا  نیمز  يور 

عافد تدوخ  نید  زا  یلّطعم و  ارچ  وت  تسا .  یقاب  مه  دّمحم  نید  تسا  هدـشن  هتـشک  هک  دّـمحم  يادـخ  دـشاب  هدـش  هتـشک  دّـمحم  رگا 
؟  ینکیمن

درک داـی  ار  دوخ  باحـصا  کـی  کـی  درک  روج  عمج و  ار  شیوخ  باحـصا  هکنآ  زا  سپ  هلآوهیلعهللایلـص  مرکا  لوسر  فرط ،  نآ  زا 
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؟  دروایب نم  يارب  یحیحص  عالطا  عیبر  نبدعس  زا  دورب  تسیک  دیسرپ :  تفاین .  ار  عیبر  نبدعس  هدرم . یک  تسا و  هدنز  یک  دنیبب 
(203  ) جاودزا

ارم ربمغیپ  دعس ،  يا  تفگ :  دوب ،  یقاب  دعس  تایح  زا  يرصتخم  قمر  هک  دیسر  یتقو  يراصنا  درم  مرـضاح .  نم  تفگ :  راصنا  زا  یکی 
دنچ اریز  ت ،  ــ ـسا ناگدرم  زا  دعـس  وگب  ناسرب و  ربمایپ  هب  ارم  مالـس  تفگ :  دعـس  هدـنز .  اـی  ياهدرم  هک  مربب  ربخ  شیارب  هک  هداتـسرف 

 : ت ـــ فگ د  ـــ عس ه  ــ ربمغیپ ک هب  وگب  تسا .  هدنامن  یقاب  شرمع  زا  رتشیب  رگید  هظحل 
زا مه  یمایپ  کی  تفگ :  يراصنا و  درم  هب  درک  باـطخ  هاـگنآ  دـهدب .  تسا  ربمغیپ  کـی  راوازـس  هک  اـهشاداپ  نیرتهب  وت  هب  دـنوادخ 

ا ــ مش ر  ــ بمغیپ هب  رگا  تشاد  دیهاوخن  ادخ  دزن  يرذع  دیوگیم :  دعـس  وگب  نک ،  غالبا  ربمغیپ  نارای  ریاس  راصنا و  ناردارب  هب  نم  فرط 
(1  .) د ــ یشا ه بـ ــ تشاد ند  ــ رد ب نا  ــ ا ج ــ مش د و  ــ سر ــ ی ب ــ بیسآ

 . دیدحلایبا نبا  حرش  - 1
جاودزا ( 204)

هب هک  تفای  ار  یسک  ناوتن  رشب  خیرات  همه  رد  اهییابیز ،  نیا  زا  اهیگدادلد و  اهیتفگش و  نیا  زا  تسا  ُرپ  مالسا  ردص  خیرات  تاحفص 
ار وا  نادجو  قمع  زا  ّدح  نیا  ات  تسا و  هدوب  شنادنزرف  نانز و  نارشاعم و  نارای و  دارم  بوبحم و  هلآوهیلعهللایلـص  مرکا  لوسر  هزادنا 

 . دناهتشادیم تسود 
تسود يوک  ات  دشکیم  شناشک  وم  تسوا  قشع  دنمک  ام  لاب  ّرپ و 

سپ شیپ و  مرای  رون  دشابن  نوچ  سپ  شیپ و  مراد  رون  هنوگچ  نم 
قوط جات و  نوچ  مندرگ  رب  رس و  رب  قوف  تحت و  رسی و  نمی و  رد  وا  رون 

رد ار  هار  ه  ــ مهن ـ یا ه  ــ دو ک ق بـ ــ ـشع بکرم  اب  دـندیزرویم و  قشع  تخـس  ترـضح  نآ  هب  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر  نارای  بلاغ 
رد ـد و  ندو ـ میپ ها  ــ تو ـی کـ نا ـ مز

(205  ) جاودزا
(1  . ) د ــ نتخا نوگرگد سـ ار  ـش  یوخ هعماج  یتدم  كدنا 

مالسلاهیلع یلع  ماما  هب  رامت  مثیم  مانب  لماک  یقشاع  ناتساد 

هبذاج و راصعا  نورق و  مامت  رد  دـیاش  تسا .  دـنمورین  تخـس  وا  هعفاد  هبذاج و  هعفاد و  مه  دراد و  هبذاـج  مه  هک  تسا  ینادرم  زا  یلع 
وا قشع  زا  تشذـگاب ،  راکادـف ،  یخیرات ،  بیجع ،  دراد  یناتـسود  مینکن :  ادـیپ  مالـسلاهیلع  یلع  هعفاد  هبذاج و  يدـنمورین  هب  ياهعفاد 

یلع ماـما  گرم  زا  سپ  اـهنرق  هکلب  اـهلاس  هک  میناوخیم  خـیرات  رد  اـم  دـناغورفرپ .  نازوس و  شتآ ،  ینمرخ  زا  ییاههلعـش  نوـچمه 
یلع ناگتفیـش  نیبوذـجم و  هلمج  زا  دـننکیم .  لابقتـسا  شنانمـشد  دنتـسیایم . وا  نانمـشد  لباقمرد  ناشناجراثن  اـب  يدارفا  مالـسلاهیلع 
نخس وا  یناسنا  يایاجـس  لئاضف و  یلع و  زا  راد  هبوچ  رـس  رب  یلوم  تداهـش  زا  سپ  لاس  تسیب  هک  مینیبیم ،  ار  راّمت  مثیم  مالـسلاهیلع 

هدش و ینادنز  هنیس  رد  اهسفن  هدش و  هتشک  اهيدازآ  مامت  هتفر ،  ورف  ناقفخ  رد  یمالسا  تکلمم  رـساترس  هک  یمایا  نآ  رد  دیوگیم . 
ناتیارب مالـسلاهیلع  یلع  زا  دـییایب  هک  دروآیمرب  دایرف  راد  يـالاب  زا  وا  تسا ،  هتـسشن  اـههرهچ  رب  گرم  راـبغ  نوچمه  راـبگرم  یتوکس 

 ، دنیبیم رطخ  رد  ار  دوخ  عفانم  هک  يوما  دـنبهراّدق  تموکح  دـندروآ .  موجه  رامت  مثیم  نانخـس  ندینـش  يارب  فارطا  زا  مدرم  میوگب . 
(1  . ) دنداد همتاخ  شتایح  هب  مه  يزوردنچ  زاسپ  دندز و  ماجل  شناهد  رب  هک  دهدیم  روتسد 

 . ارد ــــ تارا ص ــ شتنا ه 83 ،  ــــ حفص ه  ـــ عفاد ه و  ــ بذا ــــ ج - 1
جاودزا ( 206)
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 . مینکیم عافد  تیالو  زا  روطنیمه  مه  اـم  اـیآ  مینادیم ،  وا  عباـت  ار  دوخ  هک  میراد ،  ار  ندوب  یتیـالو  ياـعدا  هک  روطچ  اـم  یتسار  - 1
 ... . هن ای  تسه  بالقنا  ربهر  یگدنز  یگداس  هب  ام  ياهیگدنز  ایآ  مینک .  وا  یگدنز  هیبش  ار  دوخ  یگدنز  مه ،  ندرک  عون  کی 

(207  ) جاودزا
(1  .) دراد غارس  رایسب  مالسلاهیلع  یلع  يارب  یعقاو  ناقشاع  ناگتفیش و  لیبق  نیا  زا  خیرات 

مالسلاهیلع یلع  ماما  هتخابلد  قشاع و  نآ  تیّکِسنبا  ناتساد 

هیوبیـس و دـننام  برع  نابز  نارظنبحاـص  فیدر  رد  مه  زونه  تسا و  یبرع  بدا  ناـگرزب  اـملع و  زا  تیّکِـس ،  نبا  ماـن  هب  تسا  يدرم 
یلع ماما  تداهـش  زا  دـعب  لاس  تسیود  دودـح  رد   ) هتـسیزیم یـسابع  لکوتم  تفالخ  نارود  رد  درم  نیا  دوشیم .  هدرب  شمان  نارگید 

شنادنزرف مّلعم  ناونع  هب  ار  وا  لکوتم  دوب ،  هتسجرب  لضاف و  رایسب  نوچ  اّما  تسا ،  هعیش  هک  دوب  مهتم  لکوتم  هاگتسد  رد  مالـسلاهیلع ) 
هب اهنآ  زا  مه  یناحتما  زور  نآ  رد  ارهاظ  دوب و  رـضاح  مه  تیّکِـس  نبا  دندمآ و  شروضح  لکوتم  ياههچب  هک  زور  کی  درک .  باختنا 

 ، دندوب هدمآرب  هدهع  زا  بوخ  دوب و  هدمآ  لمع 
 . ارد ـــ تارا ص ــ شتنا ه 30 و 31 ،  ــ حفص ه  ــ عفاد ه و  ــ بذا ـــ ج - 1

جاودزا ( 208)
نبا زا  دراد ـ  عیشت  هب  لیامت  دوب  هدینش  هک  تشاد ـ  وا  زا  هک  ینهذ  هقباس  رطاخ ) هب   ) دیاش تیّکس و  نبا  زا  تیاضر  راهظا  نمـض  لکوتم 

؟  مالسلاهیلع یلع  نادنزرف  مالسلامهیلع  نیسح  نسح و  ای  دنرتبوبحم  ـش تـو  یپ شد ) ــ نزر ــ ود ف  ) ات ود  نیا  دیسرپ :  تیّکس 
 . دمآ شوج  هب  شنوخ  تفشآرب ،  تخس  هسیاقم  نیا  زا  هلمج و  نیا  زا  تیّکِس  نبا 

 ، دنکیم هسیا  ــ قم ـن :  یـسح نسح و  اب  ار  دو  ــ ناد خ ــ نزر ــ هک ف ت  ــ ـسا هد  ــ یـسر ـی  یا ــ هب ج رور  ــ غم در  ــ ن م ــ یا را  ــ ت ک ــ فگ دو  ــ اب خ
 . ماه ــ تفر هد گـ ــ هع ر  ــ ار ب ا  ــ هنآ م  ــ یلعت ه  ــ تسا ک نم  ریصقت  نیا 

. تسا رتبوبحم  نم  دزن  ناشردـپ  زا  ات و  ود  نیا  زا  بتارم  هب  مالـسلاهیلع  یلع  مالغ  ربنق  مسق  ادـخ  هب  تفگ : یـسابع  لکوتم  باوج  رد 
 . دندروآرد شندرگ  تشپ  زا  ار  تیکِس  نبا  نابز  داد  روتسد  سلجملایف  لکوتم 

ار دوخ  ناج  رایتخایب  هک  دسانشیم  ار  يدایز  هتخانشن  اپ  زا  رس  دارفا  ـخ ،  یرات
(209  ) جاودزا

یلع دشاب .  هتـشاد  يریظن  ناهج  رد  دوریمن  نامگ  تفای ؟  ناوتیم  ـا  جک رد  ار  ـه  بذاج ـن  یا دناهدرک .  ادف  مالـسلاهیلع  یلع  رهم  هار  رد 
هب تسا و  نوریب  درف  کـی  تروـص  زا  یلع  دـندیچیپیم .  دوـخ  هب  وا  ما  زا نـ هک  ینانمـشد  دراد ،  تخـسرس  نانمـشد  تدـش  نـیمه  هـب 

(1  .) دیامنیم درط  دوخ  زا  ار  یهورگ  دشکیم و  دوخ  يوس  هب  ار  یهورگ  تهج  نیمه  هب  تسا و  دوجوم  بتکم  کی  تروص 

مالسلاهیلع ـت  یبلها ند بـه  ــ یزرو ق  ــ شع نا  ـــ تساد

؟  دراد يدوس  ار  ام  راک ،  نیا  ایآ  میراذـگیم .  مسا  ناتناردـپ  امـش و  مان  هب  ار  نامنادـنزرف  ام  تفگ :  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  يدرم 
 . مسق ادخ  هب  يرآ  دندومرف :  ترضح 

هیآ هب  سپس  . »؟ تسا یتسود  زا  ریغ  يزیچ  نید  رگم  ُّبُْحلا :  َِّالا  ُنیّدلا  ِلَه  َو  »
 . ارد ــــ تارا ص ــ شتنا ه 31 ،  ــ حفص ه  ــ عفاد ه و  ــ بذا ـــ ج - 1

جاودزا ( 210)
 . دومرف داهشتسا  (1 « ) ُه ــ ّللا ـُم  ُْکِببُْحی ی  ــ نو ــ ِعبَّتا ــ َه َف ــ ّللا نو  ــ ّبُِحت ْم  ــ ُْتنُک ْنِا  »
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مـشچ اب  دوخ  ار  نیا  ام  دچیپبرـس .  قوشعم  تساوخ  زا  هک  دـشابن  ارای  نآ  ار  قشاع  تسا .  روآتعاـطا  هک  تسا  تبحم  هقـالع و  اـساسا 
شتـسرپ تعاطا و  دزاسیم .  وا  يادـف  ار  زیچ  همه  درذـگیم و  زیچهمه  زا  شاهتخابلد  هقوشعم و  لباقم  رد  قشاع  کـناوج  هک  مینیبیم 

(2  .) دراد قح  ترضح  هب  ناسنا  هک  تسا  یقشع  تبحم و  تبسن  هب  قح  ترضح 
 . نار ـــــــ مع لآ   / 31 - 1

 . اردص تاراشتنا  هحفص 62 ،  هعفاد  هبذاج و  - 2
(211  ) جاودزا

ذخآم عبانم و  تسرهف 

د2. ــ لج لواپاچ ، هیمالسالابتکلارادتاراشتنا ، ینوتسیبدمحم ، ناوجریسفت ،

.17 دلج لواپاچ ، هیمالسالابتکلارادتاراشتنا ، ینوتسیبدمحم ، ناوجریسفت ،

د3. ــ لج لواپاچ ، هیمالسالابتکلارادتاراشتنا ، ینوتسیبدمحم ، ناوجریسفت ،

د4. ــ لج لواپاچ ، هیمالسالابتکلارادتاراشتنا ، ینوتسیبدمحم ، ناوجریسفت ،

د5. ــ لج لواپاچ ، هیمالسالابتکلارادتاراشتنا ، ینوتسیبدمحم ، ناوجریسفت ،

.13 دلج لواپاچ ، هیمالسالابتکلارادتاراشتنا ، ینوتسیبدمحم ، ناوجریسفت ،

.14 دلج لواپاچ ، هیمالسالابتکلارادتاراشتنا ، ینوتسیبدمحم ، ناوجریسفت ،

.16 دلج لواپاچ ، هیمالسالابتکلارادتاراشتنا ، ینوتسیبدمحم ، ناوجریسفت ،

.24 دلج لواپاچ ، هیمالسالابتکلارادتاراشتنا ، ینوتسیبدمحم ، ناوجریسفت ،
د3. ــــ لج هیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  يزاریش ، مراکم  هّللاتیآ  هنومنریسفت ،

(212)
د8. ــــ لج هیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  يزاریش ، مراکم  هّللاتیآ  هنومنریسفت ،
د7. ـــ لج هیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  يزاریش ، مراکم  هّللاتیآ  هنومنریسفت ،
د2. ـــ لج هیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  يزاریش ، مراکم  هّللاتیآ  هنومنریسفت ،
دلج 27. هیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  يزاریش ، مراکم  هّللاتیآ  هنومنریسفت ،

ج 2. یناهارف ، تاراشتنا  نارهت ، ، لّوا ینوتسیبدمحم ، نایب ، ریسفت 
 . ج 3 یناهارف ، تاراشتنا  نارهت ، ، لّوا ینوتسیبدمحم ، نایب ، ریسفت 
ج 4. یناهارف ، تاراشتنا  نارهت ، ، لّوا ینوتسیبدمحم ، نایب ، ریسفت 
ج 7. یناهارف ، تاراشتنا  نارهت ، ، لّوا ینوتسیبدمحم ، نایب ، ریسفت 
ج 8. یناهارف ، تاراشتنا  نارهت ، ، لّوا ینوتسیبدمحم ، نایب ، ریسفت 
ج 9. یناهارف ، تاراشتنا  نارهت ، ، لّوا ینوتسیبدمحم ، نایب ، ریسفت 

ج 14. یناهارف ، تاراشتنا  نارهت ، ، لّوا ینوتسیبدمحم ، نایب ، ریسفت 
(213)

ج 18. یناهارف ، تاراشتنا  نارهت ، ، لّوا ینوتسیبدمحم ، نایب ، ریسفت 

ج 22. یناهارف ، تاراشتنا  نارهت ، ، لّوا ینوتسیبدمحم ، نایب ، ریسفت 
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ج 28. یناهارف ، تاراشتنا  نارهت ، ، لّوا ینوتسیبدمحم ، نایب ، ریسفت 

ج 29. یناهارف ، تاراشتنا  نارهت ، ، لّوا ینوتسیبدمحم ، نایب ، ریسفت 
. لوا پاچ  ، 1380 حبص ، ریفص  تاراشتنا  یناجنسفر ، یعامتجا ، تلادع  نز و 

 . ربکا هدازاباب ، مال ، ــ سا رد  هداو  ــ نا قو خـ ــ قح جاودزا و  لئا  ــ سم
مال ـــ سا رد  ت  ــ قو ـــــــ جاودزا م

نز قوقح  زا  یثحابم 
هداو ـــــ نا ــ تشهب خ

يرهطم داتسا  مالسا ، هاگدید  زا  نز 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
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... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 
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«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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